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ARRAIÁ DA PORTO 

Nossa Festa Julina será 

dia 16 de julho, 4ª. feira 

ás 15h. Teremos muitas 

brincadeiras, quadrilha, 

concurso da sinhazinha, 

casal mais animado e 

casal melhor 

caracterizado. Você não 

pode perder!! 

Precisamos de muitas prendas para nossas barracas das 

brincadeiras.  

E não poderia faltar: a Pipoca, Bolo de fubá, Cuscus de 

Tapioca, Doces Típicos, Cachorro quente, Chocolate 

quente, Pinhão, Canjica e muito mais!!! 

Será uma linda festa com toda família Porto Seguro!! 
 

Por Emanuel 
 

REFLEXÕES I 

“Uma coisa é você achar que está no caminho 

certo, outra é achar que o seu caminho é o único. 
Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque 

cada um sabe da sua própria dor e renúncia”. Paulo 

Coelho 

“Na simplicidade aprendemos que reconhecer um 

erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que 
as pessoas não existem para nos admirar, mas 

para compartilhar conosco a beleza da existência”.  
Mário Quintana 

 
Muitas cicatrizes de ontem se tonaram a força e 
sabedoria de hoje. Nossas maiores histórias são 
contadas através das cicatrizes da alma.  
Rhenan Carvalho 
 
A morte não é a maior perda da vida. A maior perda 
da vida é o que morre dentro de nós enquanto 
vivemos.  Pablo Picasso  
 
Nossa vida é uma constante viagem… A paisagem 
muda, as pessoas mudam, as necessidades se 
transformam, mas o trem segue adiante. A vida é o 
trem, não a estação”.  Paulo Coelho 

 

Por Cristina 
 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Na terça-feira dia 24 de junho; realizamos a festa em 
homenagem aos aniversariantes de maio e junho!!  Foi bem 
divertido, pacientes se sentiram valorizados porque 
receberam uma festa sem esperar por ela, e inicialmente não 
sabiam se tinham o que comemorar. Mas perceberam que a 
importância em receber a homenagem e o carinho dos 
colegas. 

 
MAIO 
 
01 –  Barbara  
01 –  Sabr ina Niece (médica)  
03 –  André Accors i  (médico)  
03 –  El isando Pogogelsk i  (médico)  
05 –  Osvaldo  
10 –  Fábio Canel la (médico)  
13 –  Cr is t ina Marques (médica)  
13 –  Luis  Alberto T int i  (médico)  
18 –  Elzi ra de L ima (aux.  l impeza)  

 
JUNHO 
 
01 –  Barbara  
03 –  Adr iana 
03 –  Rafael  
07 –  Lei la Garc ia Dick  ( terapeuta ocupac ional)  
07 –  Margar ida dos Santos  ( recepcionista)  
07 –  Denise  
09 –  Mar i lane Ton dos Santos (médica)  
09 –  Margot  Ribeiro  (recepc ionis ta)  
12 –  Mar i jane (voluntár ia)  
17 –  Hi lda Vidal  Buttur i  ( recepcionista)  
21 –  Roseni  Ricardo (ps icóloga)  
22  -  Alessandra Guimarães  (enfermeira)  
23 –  Bruna  
24 -  João 
24 –  José 
24 –  Mar ia Dolores  

 
 

 
 

Por José Alexandre e João 

 

http://frases.globo.com/paulo-coelho
http://frases.globo.com/paulo-coelho
http://www.animesuasmensagens.net/mensagens-para-facebook/nossa-vida-e-uma-constante-viagem-a-paisagem-muda-as-pessoas-mudam-as-necessidades-se-tranformam-mas-o-tem-segue-adiante-paulo-coelho/
http://www.animesuasmensagens.net/mensagens-para-facebook/nossa-vida-e-uma-constante-viagem-a-paisagem-muda-as-pessoas-mudam-as-necessidades-se-tranformam-mas-o-tem-segue-adiante-paulo-coelho/
http://www.animesuasmensagens.net/mensagens-para-facebook/nossa-vida-e-uma-constante-viagem-a-paisagem-muda-as-pessoas-mudam-as-necessidades-se-tranformam-mas-o-tem-segue-adiante-paulo-coelho/
http://www.animesuasmensagens.net/mensagens-para-facebook/nossa-vida-e-uma-constante-viagem-a-paisagem-muda-as-pessoas-mudam-as-necessidades-se-tranformam-mas-o-tem-segue-adiante-paulo-coelho/
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BEM ESTAR I 

Confira oito motivos pelos quais é necessário 
ingerir água com frequência. 

 

 

Desidratação: nosso corpo é composto de 72% de 
água e quando sentimos sede, já estamos 
desidratados. A desidratação crônica pode causar 
doenças e envelhecimento precoce, já que o 
organismo "rouba" água dos órgãos para suprir a 
falta do líquido nos tecidos. 

Quanto beber?: em média, precisamos de cerca 
de dois litros de água por dia, o que corresponderia 
a oito copos, para fazer o organismo trabalhar bem, 
mas o líquido pode ser substituído por outras 
bebidas e alimentos ricos em água e a quantidade 
ideal de água varia de acordo com a quantidade de 
atividade física, composição do corpo e o clima 
onde a pessoa vive. 

Evitar doenças: além do envelhecimento precoce, 
a desidratação contribui para o aparecimento de 
doenças como alergias, asma, colite, constipação, 
enxaqueca, artrite reumatoide, entre outras. A 
prevenção, muitas vezes, está em ingerir mais 
líquido que o frequente. 

Emagrecer: um copo a mais de água por dia ajuda 
na sensação de saciedade, hidrata e ainda evita 
calorias indesejadas. Quando urinamos, o corpo se 
livra de toxinas, acelerando o metabolismo e a 
queima das gordurinhas. 

Como mensurar: para saber se está ingerindo a 
quantidade ideal de água por dia, compre uma 
garrafinha reutilizável que você saiba exatamente 
qual a medida e verifique quantas vezes ao longo 
do dia você a esvazia. 

 Alimentos ricos em água: frutas frescas e 
vegetais podem ser tão boas fontes de hidratação 
quanto um copo de água. Morangos e melancias 
são compostos de 92% de água, enquanto melões, 
abacaxis, pêssegos e laranjas chegam perto dessa 
quantidade. Pepino e alface americana contêm 
96% de água, assim como repolho, tomate e 
abobrinha também são ricos no líquido. 

De dentro pra fora: na Índia e no Japão, a água é 
usada como medicamento para curar de dentro 
para fora e a terapia inclui beber de seis a oito 
copos de água assim que acorda, para despertar o 
metabolismo e reidratar o corpo. 

Eliminar o cansaço: a água elimina a fadiga mais 
do que o café, pois quando chega o fim do dia, 
nosso corpo está desidratado e precisa de água 
para ter mais energia. Ao ingerir café, que é 
diurético, pioramos a desidratação e, 
consequentemente, o cansaço. 

ENTÃO PESSOAL VAMOS BEBER MUITA ÁGUA!! 

Fonte:  site norte-americano Madame Noire- 8 motivos 

para beber àgua 

Por Cristina 

 

COM A CARA DA COPA 

 A arena da baixada ficou com a cara da Copa. A FIFA 

instalou os adesivos que caracterizam o mundial e, nas 

arquibancadas, tudo lindo.  

A FAMÍLIA PORTO SEGURO tem participado da Copa em 

todos os jogos do Brasil. A comissão de culinária tem 

preparado pipoca, refri, mousse e geladinho. Sempre no 

clima de alegria e expectativa. 

Às vezes o povo brasileiro 

precisa de um pouquinho de 

descontração e alegria; no 

meio de tanto sofrimento 

que passa. Estamos curtindo 

cada momento. 

Faça o mesmo, pois não 

sabemos quando teremos 

um novo mundial em nosso 

país!!! 

Por Aline e Nilton 



 

Gazeta da Porto         Página 3 

Curitiba, 08 de julho de 2014 

Ano: 05  Edição: 73 
 

BEM ESTAR II 

HÁBITOS SAUDÁVEIS  

O nível elevado de estresse 
devido às pressões e 
cobranças de quem está 
inserido no mundo corporativo 
vem desencadeando uma 
série de doenças e complicações físicas e 
psicológicas. A competitividade somada ao 
sedentarismo e a má alimentação é uma fórmula 
que pode prejudicar, e muito, a carreira de vários 
profissionais. 

Independentemente do porte, as empresas também 
têm um papel vital no processo de criar hábitos 
saudáveis em seus funcionários. As organizações 
começaram a abrir os olhos para a Gestão de 
Saúde Populacional (GSP) e até uma entidade – a 
Aliança para a Saúde Populacional (Asap) – foi 
criada para congregar companhias ligadas ao setor. 
O conceito propõe um monitoramento completo da 
saúde dos funcionários, para reforçar a interação 
entre paciente e médico, além de estimular 
profundas mudanças nos hábitos cotidianos. 

Exercícios regulares têm relação direta com a 
melhoria da saúde física e mental do ser humano.  

Consequentemente, eles fortalecem o sistema 
imunológico, aumentando o desempenho e 
reduzindo níveis de estresse, depressão e até 
mesmo a falta de foco e produtividade.  

Observe e siga estes passos: 

1- Previna-se 

Procure estar sempre em dia com as consultas 
médicas e os exames de rotina. Essa é uma das 
formas de prevenção que ajuda no diagnóstico 
precoce de doenças, permitindo um tratamento 
mais adequado. 

2-Relaxe 

Se você trabalha muito tempo sentado, o ideal é 
realizar uma pausa de cinco minutos duas vezes ao 
dia. O alongamento é essencial na prevenção de 
doenças musculares. 

 

3-Alimente-se adequadamente 

Procure seguir uma alimentação equilibrada rica em 
frutas, verduras, legumes, cereais integrais, carnes 
magras e leite desnatado. Fuja das frituras, 
excesso de sal e doces. Assim, é possível reduzir o 
risco do ganho de peso e vários problemas de 
saúde como diabetes e hipertensão. 

4-Tenha equilíbrio 

Lembre-se que o estresse é algo que pode ser 
evitado. Não deixe que problemas com os serviços 
influenciem no rendimento de seu trabalho. A 
principal cura para o mesmo está no modo como 
pensa e enxerga as dificuldades. 

5-Descanse 

Boas noites de sono também são extremamente 
importantes para uma vida mais saudável. Embora 
não esteja cansado, o sono é essencial para 
combater possíveis doenças que venham a surgir. 

Fonte: 5 dicas de saúde que impactam no bem-estar 

profissional | Portal Carreira & Sucesso 

 

Por Cristina  

 

 

REFLEXÕES II 

A LEI DA PALMADA 

 

Essa lei trouxe uma nova questão para a 

sociedade. 

Para onde caminha a intromissão do estado, junto a 

educação dos filhos, nas famílias brasileiras. 

Entre a violência contra a criança e umas palmadas 

para ensinar o certo e o errado, existe uma grande 

lacuna. 

Será que não somos capazes de diferenciar estas 

duas situações? REPENSEMOS!!!!! 

Por Rafaela 

 

 

 

 

 

http://www.asapsaude.org.br/site/
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/5-dicas-de-saude-que-impactam-no-bem-estar-profissional#ixzz34TTmqLGP
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/5-dicas-de-saude-que-impactam-no-bem-estar-profissional#ixzz34TTmqLGP
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REFLEXÕES III 

Ansiedade...? 

“Tanta ansiedade para quê? A velhice 

inevitavelmente chegará e com ela as rugas. A 

vitalidade, já não será a mais a mesma e as 

expectativas mudarão... Não levarei nada dessa 

vida! Toda a ansiedade ficará, junto a tudo o que 

almejei conquistar. Mas ao partir... Deixarei uma 

memória que em vida construo, com as minhas 

escolhas; reflexo da condição de minha alma, no 

estágio e intensidade, beleza, liberdade e leveza do 

meu “ser” melhor que eu consegui ser ainda em 

vida... “ 

 

 

Saudades dos que partiram...  

Posso imaginar a intensidade da sua dor... Mas que 

o tempo possa amenizar tamanha dor da perda, 

com o poder e a luz do amor que a vida nos dá... 

Transformando cada gota de tristeza numa 

cachoeira de saudades, cada gota de saudades 

num rio de preciosas lembranças, cada doce 

lembrança numa suave nascente. Preciosa 

memória de quem partiu construiu ainda em corpo, 

alma e espírito, deixando-a viva em cada olhar e 

sorriso que pode brilhar ao ser lembrado por quem 

o olhou, enxergou e de fato, o amou. Portanto, 

quando a saudade tocar a ponto de doer o peito... 

Traga-o à vida como uma brisa suave de 

recordações dos momentos que juntos viveram e 

assim, enquanto você vive; ele(a) viverá também 

mesmo que nas suas doces lembranças... Paz e 

consolo a quem muito amou/ama alguém especial 

que um dia partiu.  

 
Por Cristina  

MENSAGEM DE DESPEDIDA 

  

 Minha entrada na Porto foi dolorosa, com muita 

confusão mental e uma frase latente na minha 

cabeça: “Eu não pertenço a esse lugar”. Mentira! 

Pura Mentira! Foi aqui na Porto Seguro que 

consegui externalizar muito de mim, a ouvir os 

problemas dos outros e a perceber que os meus 

eram minúsculos. “E como aprendi com isso!”. Mas 

de qualquer forma não deixei de considerar os 

meus “minúsculos” problemas. Aqui conheci 

médicos dedicados, residentes “loucos” para 

colocar em prática o que estudaram na faculdade, 

estagiários gentis e ávidos por conhecimento,  uma  

musicoterapeuta  que mexeu com a minha alma e 

uma terapeuta ocupacional que valorizou minhas 

habilidades e permitiu expressar meus sentimentos 

na pintura e no desenho.  

Da forma como descrevo tudo, pareço uma “jovem” 

de 40 anos com uma leve depressão e que estava 

aqui só de passagem. Isso também não foi verdade. 

(kkkk) Dei trabalho, era briguentinha, queria que 

muitas das coisas fossem do meu jeito e para 

ontem e achava que tudo era contra mim. Exercitei 

isso aqui dentro porque confiei, não me culpei e 

resolvi participar das atividades da terapia 

ocupacional. Mesmo que fosse cuidar do chá das 

21h. Hoje, aqui fora o exercício continua, tomo 

meus “amigos” remédios em dia e entendi que o 

mundo gira, mas não em torno do meu umbigo. 

Confesso que tenho uma personalidade forte, mas 

admito que não acho isso ruim; quando a gente 

aprende a ter respeito pelo outro, e entende que as 

pessoas lá fora tem vontades.  

Finalizo com um adeus e com um muito obrigada 

cheio de planos, de esperanças e principalmente de 

que somos seres humanos passíveis de erros, mas 

que devemos acima de tudo pensar antes de 

magoar o próximo, principalmente quando esse nos 

ama verdadeiramente.  Solange 
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

O desenho abaixo foi feito por Leandro durante 

atividade de desenho livre na terapia ocupacional. 

“Significa um lugar para relaxar, onde eu poderia ter 

paz e tranquilidade sem ninguém me 

incomodando”. 
 

 

 

A seguir um desenho feito por Adriana. 

Representando a vida, pois agora ela está 

conseguindo dar cor e forma em sua vida. Percebe 

que as atividades permitem a expressão do que 

esta sentindo, e assim sente-se mais leve. 
 

 

 
 

Por Angela 

 

 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

No último dia 01 tivemos Treinamento contra 
Incêndio. Contamos com o envolvimento da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), 
equipe integrada no cuidado e orientações aos 
profissionais e pacientes.  

Nos dias 28 de junho e 02 de julho a equipe de 
profissionais da Porto Seguro Clínica realizou o 
curso de Brigadista de Incêndio com o bombeiro 
Misael. Foi muito importante e esclarecedor. 

 

 

 

 

 

 

O saber não ocupa lugar!! 

PREVENIR SEMPRE É A SOLUÇÃO!!! 

Por João  

EXPEDIENTE 
ss 

Redação Geral: Angela, Cristina e João 

Participações: Adriana e Leandro  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 

 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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