
 

Curitiba, 08 de maio de 2014 

EDIÇÃO 72

MÃES DA PORTO SEGURO 

Queremos homenagear todas as mães da clínica Porto 

Seguro. Confeccionamos um vasinho de flor para cada 

uma de vocês. Fizemos com muito amor, carinho e 

dedicação. Cada vasinho representa a VIDA que você 

gerou: 

Adriane   Alcione 
Ana Luiza  Ana Rosa 
Andreia  Beatriz 
Celia  Cintia 
Cirlei  Cledinéia  
Cleide  Cleonice  
Danieli  Denise   
Dirliane  Elizabeth  
Eloina  Elzira 
Fatima  Geralda  
Giseli  Giseli (profa. artesanato) 

Hilda  Íria    
Ivete  Janaína 
July   Marijane  
Mariluz  Mariluz (técnica de enfermagem) 

Leila   Luciana    
Margarida   Margot   
Mari   Maria (cozinha)  

Maria da Luz  Maria Elena  
Maria Lopes   Marilane  
Marli    Michele  
Nilza  Raimunda  
Rita    Rita (limpeza)   
Roseni  Rudimar  
Silvania  Valdislei  
Vanessa 

 

A família Porto Seguro deseja á todas as 

mães pacientes e mães funcionárias,  

um Feliz Dia das Mães  

com muito abraço, carinho e presença!!!! 
 

Por Mariana e Giseli 
 

 

 

 

 

 
Segue abaixo Maria Helena que há um mês está 
ensinando as pacientes da clínica a fazer as flores para 
homenagear as mães, trazendo essa ideia da 
representação da vida.  

 

Mãe  
A história da gente é como uma história em quadrinhos. 

Dá para ler só um quadro ou todos. Na ordem certa ou 

de trás para frente, ou pulando partes; como quisermos, 

à nossa escolha, á nossa preferência. 

Quando vamos construí-la, desenhá-la, podemos usar 

qualquer estilo do acadêmico ao abstrato, com ou sem 

balões de diálogo e balões de pensamentos. Podemos 

ou não usar onomatopéias; como por exemplo: me 

dando papinha de aviãozinho, “vrum, vrum”. 

A história em quadrinhos pode ser em preto e branco ou 

super colorida. Os quadros podem ser grandes, médios e 

pequenos. Pode ter outros personagens na história da 

gente que vai pela vida afora. 

 

O que não há de faltar em história nenhuma; de mãe 

nenhuma e de filho nenhum; é o que nunca faltou na 

nossa: amor, amizade, beijo, abraço, confiança, 

companheirismo, respeito, carinho e presença!!!!! 

 

Por Íria 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Na terça-feira dia 29 de abril; realizamos a festa em 
homenagem aos aniversariantes de abril!!  Grupo bem 
participativo, pacientes relataram que foi um momento de paz 
e confraternização entre clínica dia e clínica integral. Nesta 
edição Jeníssia também preparou uma homenagem: 

 
Parabéns!! 

Nesta vida todos temos nossos Gigantes, 
esse é o melhor de seus aniversários, 

o mais especial de todos. 
Pois se você esta aqui, está enfrentando seu Gigante e 

com certeza vai vencer! 
Pois aqui dentro temos ajuda e estamos reunidos para 

te fazer vencer; superar e te dar suporte. 
Essa batalha só depende de você para ser vencida. 

Valorize esse momento, 
isso é posicionamento de vida!! 

Parabéns guerreiro!!! 

  
10- Helio B Oliveira (médico)  
14- Guilherme 
23- Mariana 
23 - Julia 
23- Alessandra 
24- Paulo Ribeiro (educador físico) 

24- Fernanda F. Elias (psicóloga) 
26- Cleandro L Carnieri (médico) 
29- Mariluz Aparecida N. Vieira (técnica de enfermagem) 

29 - Rudimar 

Por Julia e Ricardo 

 

REFLEXÃO I  

Flor das flores 

Flor da vida 

Flor das emoções coloridas 

 

Flor das flores 

Flor dos verdes prados 

Flor do meu passado 

 

Flor das flores 

Flor do luar 

Flor dos encantos de amar 

 

Flor das Flores 

Por Amauri 

 

PÁSCOA EM FAMÍLIA 

No mês de abril tivemos uma linda festa de páscoa com 

as famílias. Foi um momento emocionante com a 

presença de mais ou menos 210 pessoas. Jeníssia fez 

uma mensagem para as famílias. O coral teve um 

momento auge com as músicas que ajudaram a pensar 

no porque de estar ali. 

Tivemos alguns depoimentos de pacientes e familiares: 
 

Luiz: achou a festa bonita e organizada 

Rosenir: festa linda e maravilhosa 

Jaqueline: gostou e achou as letras das músicas do coral um 

incentivo para este momento de tanto sofrimento. 

Laíde: achou muito importante, pois a música vem da alma. 

Daiane: achou maravilhosa, se sentiu abraçada com carinho, e 

achou a percebeu que as famílias aproveitaram. 
 

Por Julia 

REFLEXÃO II 

Um velho Mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma 

mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse.  

- "Qual é o gosto?" perguntou o Mestre.  

- "Ruim " disse o aprendiz.  

O Mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão 

cheia de sal e levasse a um lago.  

Os dois caminharam 

em silêncio e o jovem 

jogou o sal no lago, 

então o velho disse:  

- "Beba um pouco 

dessa água". Enquanto 

a água escorria do 

queixo do jovem, o 

Mestre perguntou:  

- "Qual é o gosto?"  

- "Bom!" disse o rapaz.  

- Você sente gosto do "sal" perguntou o Mestre?  

- "Não" disse o jovem.  

O Mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e 

disse:  

- A dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor 

depende onde a colocamos. Então quando você sentir dor, a 

única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das 

coisas. Deixe de ser um copo. Torne-se um lago... 

Autor desconhecido  

 

Por Ricardo 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

  

 Que todos aproveitem o tratamento, e que tirem a 

experiência do tratamento.  Carla 

 

 Desejo os 3 F’s (foco, força e fé) para todos. O 

tratamento depende muito de cada um. Sentirei 

saudades.     Claudia 

 

 Bom, desejo tudo de ótimo para todos, e que Deus 

ilumine seus passos. Fiquem com Deus!!    Brenda 

 

 Olá colegas da clinica, a pedido da Terapeuta 

Ocupacional Leila estou deixando aqui minha 

despedida! Vou escrever pouco porque não sou 

muito bom com as palavras. Quero agradecer a 

todos por terem me ajudado no meu tratamento de 

alguma forma. Quero desejar para vocês um ótimo 

tratamento. Aproveitem o Máximo que puderem! 

Quero agradecer também a toda equipe da porto 

seguro, estagiários, voluntários e especialmente a 

Terapeuta Ocupacional Leila você é muito simpática 

gosto muito de você! Continue sendo assim. 

Agradeço a Dra. Cristina e a psicóloga Vanessa. E é 

isso pessoal abraço a todos!  Willian 

 

 É com um pouco de tristeza que me despeço de 

todos os colegas que fiz durante o período de 

tratamento. Confesso que foi um tempo bom de 

convivência e aprendizado tanto com a equipe da 

Clínica Porto Seguro, quanto com as experiências 

de outros pacientes.   Neste pequeno período 

aprendi coisas que levarei comigo para o resto da 

vida e tenho certeza de que quando implementadas 

me ajudarão a ser uma pessoa mais feliz.   

 

Dra. Marilane, psicóloga Marisa, psicóloga 

Fernanda, terapeuta ocupacional Leila e Sr. 

Haroldo, estagiários(as) e professores; levo no 

coração e na mente este resumo de passos que 

aprendi nesse período: 

 

1. Reconhecer o que é uma vida com qualidade: 

Reconhecendo que meu vício é uma doença 

incurável, progressiva e letal; que pode e precisa 

ser tratada. 

2. Ser implacável com o erro: De forma 

construtiva, sem encarar a abstinência como 

uma tortura. Evitando o primeiro uso garantindo 

a paz própria e também a dos que me rodeiam e 

dos que mes são caros. Lembrando que posso 

não ter outra oportunidade de fazer certo. 

3. Fazer bem feito da primeira vez sempre: 

Planejando as rotas de fuga, utilizando grupo de 

8 interno e monitorando como estou indo todos 

os dias. Descobrindo oportunidades de 

melhoria. 

4. Pensar em vida com qualidade: Fazendo que 

isso se torne automático e constante. Com base 

em critérios éticos, com disciplina e querendo 

ser cada vez melhor. 

5. Compartilhando qualidade de vida: Tendo 

prazer em ver as pessoas progredirem também. 

Compartilhar conhecimentos é melhor do que 

compartilhar dinheiro. Se eu lhe der um real e 

você me der um real, teremos um real cada; mas 

se eu lhe passar um conhecimento e você me 

passar um conhecimento, teremos 2 

conhecimentos cada um. Para isto devo 

frequentar grupo de mutua ajuda. 

6. Dar um valor ao que se faz: Perguntando 

frequentemente quanto vale o tratamento que 

acabei de fazer; os sacrifícios do incômodo, 

tempo e dinheiro investido por mim, por meus 

familiares, pela equipe de profissionais que me 

tratou. E buscar com afinco não retroceder 

jamais.  

 

Desejo a todos felicidades, e sucesso no 

tratamento de cada um e o melhor da vida para 

todos. Abraaaaaço!!!  Herley  

 

 Lute pelas coisas que você quer, mas lute com 

objetividade, com fé, com grandeza pelas suas 

idéias pelo que você gosta. Lute, porque lutar é 

viver. Se Deus fez o homem assim, é porque o quer 

assim!!      Julia 

Por Julia, Ricardo e Victor Luis 
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ENTREVISTA 

Nesta edição Michele vai dividir conosco um 
pouquinho da sua história. 

1- Qual sua opinião sobre internamento 
psiquiátrico? 

Quando o paciente ou sua família estão em 
risco, acho necessário. Pois hoje em dia os 
hospitais e clínicas estão bem preparados para 
recebê-los. A perspectiva de cura depende 
tanto da doença; como do tratamento 
adequado, mas principalmente da postura do 
paciente diante de tudo isso. Eu por exemplo 
resisti muitas vezes a tudo e não aceitei a 
doença. Só cedi quando meu filho foi 
diagnosticado com a mesma doença e comecei 
a estudar a respeito; para cuidar dele e 
finalmente acabei me ajudando. 

2- Qual é o seu diagnóstico? 

Tenho transtorno bipolar, uma doença que não 
tem cura, mas tem tratamentos com 
medicamentos e terapias. Foram anos de dor, 
abandono de tratamento, rejeição a doença, 
desejo de suicídio constante, depressão, 
agressividade, gastos excessivos. Muito 
sofrimento para mim, mas principalmente para 
meus filhos; que cresceram acompanhando 
meus altos e baixos e ao meu atual marido que 
há 07 anos nunca me abandonou. 

3- Como está sendo para você esta internação? E 
quem é a Michele hoje comparada há 3 anos 
atrás? 

Minha batalha atual começou em outubro do 
ano passado; quando meu humor oscilava da 
depressão a agressividade. Passava dias e 
noites acordada. Pensei em tirar minha vida no 
trabalho. Avisei meu chefe sobre meu plano e 
vim direto para a clínica pedir ajuda, como em 
outras vezes. 

A Michele atual é uma vencedora; pois 
descobri que o que me causava a dor, era a 
culpa que eu carregava nas costas. De um 
passado de dor e sofrimento não superado. 
Hoje em dia me perdoei e aprendi que sou 
humana e estou sujeita a erros e acertos. Tinha 
muitas qualidades e defeitos, beleza interior e 
exterior, sou mãe, sou mulher!! 

4- Você tem dúvidas de coisas que aconteceram 
ou acontecem? 

Não. Sinto que meus pensamentos estão mais 
organizados. Tenho consciência e aceitação da 
minha doença e meu tratamento. Mas não há 
medicamento que resolva nosso sofrimento, 
nossas dores. 

5- Você entende onde a equipe de profissionais 
querem chegar, e você consegue chegar onde 
eles querem? 

Sim. Eles nos testam o tempo todo. Nos 
ajudam a enxergar nossas verdades, nossas 
dores e nossos valores. Mas sinceramente 
sempre gostei de questionar interiormente suas 
reflexões, no final das sessões e das 
atividades, sempre tirei minhas próprias 
conclusões. Mas confesso que sempre me 
ajudaram muito. Além de toda equipe 
profissional, sou especialmente grata aos 
pacientes; que compartilhei histórias e 
experiências incríveis, que me tornaram a 
mulher forte que sou hoje. Muitos secaram 
minhas lágrimas, muitos ouviram meus 
conselhos. E claro; minha família que me 
carregou no colo.  

Queremos agradecer á 
Michele pela entrevista 
e dizer que foi uma 
lição de vida para 
todos nós!! Valeu!!!  

 

P

Por Luciane 

 

REFLEXÃO III 

 “Não se preocupe com sua reputação, e sim com sua 

consciência, pois sua reputação é que os outros pensam 

de você, e a sua consciência é o que você é de verdade” 

 

Por Julia 

 

 



 

Gazeta da Porto         Página 5 

Curitiba, 08 de maio de 2014 

Ano: 05  Edição: 72 
 

CULINÁRIA 

BOLO DE MEL DA LUCIANE 
 
Ingredientes: 
Bolo:  
1 copo de água;  
2 colheres (sopa) de aveia em flocos 
1 colher (sobremesa) rasa de cravo, canela em pó, noz 
moscada ralada e sementes de cardamomo 
1 xícara (chá) de açúcar mascavo;  
3 xícaras (chá) de farinha de trigo integral;  
1 xícara (chá) de mel ou melado;  
1 colher (sopa) cheia de óleo vegetal;  
1 colher de (sopa) de fermento em pó 
 
 
Calda:  
1 xícara de água 
1 colher (sopa) de mel ou melado 
3 colheres (sopa) de cacau em pó 
 
Modo de fazer: 
 
Bater no liquidificador a água com a aveia e temperos. 
Leve ao fogo deixe ferver, desligue, abafe por cinco 
minutos e coe em uma peneira de volta para o copo do 
liquidificador, espremendo bem o resíduo. Adicione o 
açúcar mascavo, o óleo, e o mel/melado. Bata até ficar 
homogêneo.  
Peneire a farinha, açúcar e fermento. Adicione o líquido 
reservado aos poucos, mexendo com uma espátula. 
Coloque em forma untada e enfarinhada. Asse em forno 
médio pré-aquecido por cerca de 30 minutos (até que, 
furando com um palito, esse saia limpo). 
Prepare a calda misturando aos poucos a água no cacau. 
Acrescente a colher de mel/melado e leve ao fogo até 
engrossar. Cubra o bolo. 
Sirva quando esfriar. Gente fica uma delícia, vale a pena 
fazer em casa para a família!!! 
 

Por Luciane  

 

ESPAÇO CULTURAL 

Nesta edição estaremos fazendo a indicação de alguns 

filmes para a escolha de nosso leitor: 

 

- Uma mente brilhante (um matemático que luta contra 

a esquizofrenia e recebe o nobel de matemática em 

1994) – indicação do nosso Reabilitador em 

Dependência Química Haroldo. 

 

-  Mr. Jones – o filme é interpretado por Richard Gere. 

Ele vive um bipolar de meia idade, que passa por todas  

as fases da mania e por fim a depressão. 

 

- Piratas do Vale do Silício: um filme sobre Steve Jobs e 

Bill Gates. O filme narra sobre a competição dos dois 

monstros da informática dos anos 80 e 90. 

 

Caro leitor; esperamos que você sinta-se estimulado a 

assistir nossas indicações. Não esqueça da pipoca!! 

 

Por José 

CURIOSIDADES 

Você sabia que a maior onda do mundo é a maré?  

Os raios do sol levam 08 minutos para chegar até a 

terra.             Autor desconhecido 

 

Por José 

 

Rifa de Páscoa 

Segue abaixo a foto da vencedora da Rifa de Páscoa. 

Miriam ganhou uma cesta linda feita de patchwork 

recheada de guloseimas. Esta caixa foi confeccionada 

pela ex-paciente Lilian que ao sair de alta fez o curso e 

forneceu esta caixa para divulgação de seu talento e 

trabalho. Parabéns!!! 

 

 
Foto: Lilian e Mirian 

Por Julia 
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PIADAS 

1- Estava escrito em uma placa: Cuidado com o 

papagaio!! 

O Joãozinho pensou: o papagaio não vai me fazer 

nada, vou entrar. 

- Aí o papagaio gritou: PEGA REX!!!! 

Por José 

2- Tinham duas amigas em uma escada rolante. De 

repente acabou a luz e as duas se sentaram. Passou 

um tempo e passou um rapaz andando. Aí ele 

perguntou: - Porque vocês estão sentadas? 

- É porque acabou a luz e estamos esperando a luz 

voltar para continuarmos a subir......... 

Por Luciane 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

Nesta edição temos 03 desenhos.  
 
Abaixo “Vida” 

 
 

Seja a mudança que você quer ver no mundo!!! 
 

  Mariana 

 
 
 

Abaixo “Encontro das Cores” 
 

 
Joel 

 Abaixo “Uma flor perfeita” 
 

 
Assim como você conhece pessoas diferentes, de cores e 
raças diferentes. Vai de cada um o amor, a paz e a 
alegria. Onde tudo isso se resume em uma coisa bela.  

              Brenda 
 

Por Luciane 

 

 

EXPEDIENTE 
ss 

Redação Geral: José, Julia, Luciane, Ricardo e  

Victor Luis 

Participações: Amauri, Íria e Jeníssia  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 

 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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