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EDIÇÃO 78

MENSAGEM DE PÁSCOA 

PÁSCOA!! Sinônimo de Páscoa não é 
simplesmente ganhar ovos de chocolate e 
espalhar coelhinhos pelos cantos. O sinônimo 
dela é se doar ao próximo e viver realmente o que 
ela significa e renascer verdadeiramente nela que 
é o amor e a paz. 

Distribua sorrisos por onde passar. Plante o que 
há de melhor em você!! Seja melhor para você e 
para os outros! Pois só assim o mundo será 
melhor!! 

Páscoa significa renascimento!! A esperança de 
poder recomeçar, viver melhor essa dádiva que 
Deus nos Deu, sermos felizes no amor de Deus. 
Poder dar o amor que Ele nos ensinou!! 

“Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar 
mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no 
falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava 
só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia 
no coração.  
Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre 
existir, flores nos lugares que pisou e o caminho certo 
pra seguir ...” Trecho da Musica: O Homem de Roberto Carlos 

 

 

Mensagem elaborada pelo trio acima Felipe, Magali e 
Rodrigo, que cederam sua imagem na gazeta da porto!! 

Por Felipe, Magali e Rodrigo                                               

 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO  

No último dia 01 tivemos nossa festa de Páscoa em 
família da Porto Seguro!! Pudemos contar com mais de 
250 pessoas entre pacientes, familiares e equipe. 
Tivemos uma linda apresentação do coral de Páscoa, 
com a mensagem citada anteriormente e a homenagem 
dos aniversariantes do mês de março. 
Momentos de interação, emoção e confraternização 
entre familiares e pacientes. Uma mesa farta como 
mostra abaixo nossa estagiária Débora!! 
 

 
 

Abaixo contamos com o apoio da equipe de 
enfermagem em nossa festa!! 

 

 

Por Cesar 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 
“Fui muito bem atendido aqui na clínica, respeitado pelos 
paciente e equipe de enfermagem. Agradeço a Dra 
Marilane e Sr Haroldo, muito educados e prestativos.. 
Fiquei admirado com a facilidade de transmitir o que é 
certo ou errado na questão da dependência química. 
Partilhei intensamente com todo o grupo, formando uma 

boa amizade.                                                  Antoninho 

 

“Local bem organizado, limpo e bem decorado. Participei 
de momentos de confraternização. O que posso deixar 
de mensagem é que tenham fé em vocês mesmos e 
acreditem que sempre há tempo para mudar suas vidas. 
O tratamento funciona para quem coloca em prática!! 

Abraços!!                                                           Albanyr 

 

“Vida Longa e Próspera – Ainda que acorrentados pelo 
pescoço e destruídos de toda liberdade, ainda é 
possível, manter uma liberdade que ninguém pode nos 
tirar: a de escolher o tipo de pessoa que queremos ser. 

Ingrid   

 

“Gostei muito da clínica: suco, salgados, doces e 
principalmente da acolhida, beijos a todos. Também 
gostei muito das aulas de ginástica.”                   Mônica 
 
“Já estou na casa há 22 dias e o clima ás vezes fica 
tenso. Por uma série de ocorrências relativas ao estado 
mental de alguns pacientes da casa, quando 
protagonizamos e, ou tivemos de tomar medidas 
preventivas como grupo de 8, pela necessidade extrema 
mediante a situação. Então paciência e tolerância, 
respeito a tudo que vivenciamos JUNTOS!!           Daniel 
 
“Ambiente acolhedor, saudável, descontraído e alegre. 
Desejo que todos sejam felizes, pois força e coragem já 
são o seu foco.” Marcia 
 
“Gosto desse lugar, para pensar: quando as vidas não 
se cruzam e vivemos numa dieta limitada do eu, o 
vinculo mais íntimo pode ser a inesperada virtude da 
ignorância”!                                                          Doner 
 

 
 

 Por  Cesar e Diogo  
 

 

DEPOIMENTOS                      

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 

 

Paciente Marcia refere que a festa dos aniversariantes 
do mês  sai da rotina da casa, traz um sorriso para o 
paciente. Monica acha importante esse momento em 
que o paciente pode receber um abraço pelo dia que 
nasceu!! 
Albanyr acha ótimo, pois promove a integração dos 
pacientes, alegria dos lembrados no seu dia do 
aniversário!! 
 
Daniel disse que o que lhe integrava na casa eram os 
torneios de sinuca. Já para Marcia era os momentos de 
voleybol. Silvia não vai esquecer do pebolim dos finais 
de semana quando se reunia com o grupo. Para cada 
paciente uma identiificação!! Somos diferentes com 
interesses, gostos e habilidades diferentes!! 
Experimentamos tantas coisas nesse lugar e levamos 
muitas experiancias novas e aprendizados para uma vida 
toda!! Aproveite cada momento!! 

 

 Por Cesar 
 

REFLEXÃO 

 

“Ficar zangado é fácil, ficar zangado com a pessoa 
certa, no momento certo com a intensidade certa, isso 
é muito difícil”                  Aristoteles carta a Nicodemos 

Por  Cesar 

PIADAS 

“A sogra do cara morreu ... e lhe perguntaram: O que 

fazemos? Enterramos ou cremamos? Os dois! Não 

podemos facilitar!!!!! 

 

 

Na escola, o garoto estava chorando 

e a professora diz: Não chore criança; 

quando gente pequena chora muito 

acaba crescendo e ficando feia. A 

criança responde: Então professora 

quando a senhora era pequena 

deveria ser uma grande chorona hein??!! 

 

Por  Alex  
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CULINÁRIA 

Neste mês de março realizamos todas as 
semanas receita de alfajor em comemoração a 
chegada da Páscoa!! Tivemos boa aceitação 
do nosso público, entre pacientes, familiares e 
equipe!! Queremos agradecer o apoio!! Segue 
abaixo a receita que foi ensinada pela 
voluntária Sirley; para que você possa fazer 
em casa!! 

Alfajor argentino 
 

 
Alfajores recheados com Doce de Leite e Coberto com Chocolate 

I
Ingredientes 

  Massa 

 200 g de manteiga em temperatura ambiente 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 1 ovo 

 2 gemas 

 5 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 4 colheres (sopa) de mel 

 meia colher (sopa) de bicarbonato de sódio 

 2 colheres (sopa) de fermento em pó 

 meia colher (chá) de essência de baunilha (opcional) 
  Recheio 

 01 pode de doce de leite 
  Cobertura 

 3 tabletes de chocolate meio amargo 

M

Modo de Preparo 

Massa: 

Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar, o ovo e as 

gemas e reserve. À parte, misture a farinha de trigo, o mel, o 

bicarbonato de sódio, o fermento em pó e, se quiser, a 

essência de baunilha. Junte à mistura de manteiga reservada. 

Trabalhe bem a massa até ficar lisa e macia. Deixe descansar 

por cerca de 30 minutos. Abra a massa com um rolo entre dois 

filmes plásticos, deixando com espessura de 0,5cm. Com um 

cortador próprio, recorte círculos de cerca de 5 cm de diâmetro 

e arrume-os em uma assadeira untada com manteiga e 

polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (180°C), 

preaquecido, por cerca de 8 minutos (sem dourar muito). 

Retire do forno e deixe esfriar na própria assadeira, coberto 

com papel-manteiga 

Recheio: 

Em uma panela de pressão, coloque a lata fechada de Leite 

MOÇA e água suficiente para cobrir toda a lata. Tampe a 

panela de pressão, leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 20 

minutos (contados após início da fervura). Espere sair toda a 

pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a 

esfriar completamente antes de abri-la. Transfira o conteúdo 

para um recipiente e misture para ficar homogêneo. Depois de 

frios, una dois discos com uma camada de doce de leite, 

retirando o excesso. Reserve. 

Cobertura: 

À parte, derreta o Chocolate conforme as indicações da 

embalagem e banhe os alfajores um a um. Coloque-os sobre 

papel-alumínio ou papel-manteiga e deixe secar. 

DICAS: 

-Se quiser, embrulhe os alfajores depois de secos, um a um, 

em papel celofane;  

-Caso não tenha cortador apropriado, improvise com outro 

utensílio com medida equivalente (copo ou xícara);  

-Para manter a maciez, é importante não deixar os discos 

dourarem demais. Caso contrário, a massa ficará ressecada, 

com aspecto de biscoito. 

Por Sirley   

CURIOSIDADES 

CÉREBRO E DOPAMINA 

Para que nosso corpo e organismo tenham um 
funcionamento harmonioso, e para sentirmos bem 
estar, nosso cérebro produz uma das substâncias 
mais importantes, a dopamina. A dopamina é 
liberada periodicamente para que tenhamos 
aquela sensação de bem estar, quando 
praticamos algum esporte, quando comemos algo 
que nosso cérebro interprete como “gostoso” ou 
naquelas tarefas simples cotidianas que nos leve 
aqueles sentimentos de Bem estar. 

Porém ele trabalha de uma forma sobrecarregada 
quando passamos a ingerir álcool e ou outras 
substancias químicas que nos dão prazer ou 
levam a sensações de satisfação. 

Todas as drogas levam nosso cérebro a produzir 
a DOPAMINA de forma desordenada, sendo que 
a cada ingestão de alguma substancia a produção 
passa a ser cada vez menor, por isso a nossa 
busca por este prazer, acaba sendo cada vez 
maior e mais frequente. 

javascript:void(0)manteiga.aspx
javascript:void(0)ovo.aspx
javascript:void(0)trigo.aspx
javascript:void(0)mel.aspx
javascript:void(0)manteiga.aspx
javascript:void(0)manteiga.aspx
javascript:void(0)trigo.aspx
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Com o aumento da frequência do uso, nosso 
organismo, condiciona-se a produzir a dopamina 
somente com o uso de determinadas substancias, 
deixando de produzir de forma natural. A 
interrupção de forma gradativa e naturalmente, 
reflete em nosso dia a dia, pois passamos a sentir 
certo desconforto, nos levando a depressão, 
perda de vontade de fazer aquelas tarefas em que 
sentíamos prazer, e aumentar a procura por 
substancias químicas para aliviar o desconforto. 

Fonte: Gazeta do Povo – Saúde e Bem Estar 09/03/2015 

Por Diogo 

 

ESPAÇO CULTURAL 

 

Nesta edição estaremos indicando um filme de 
lançamento BIRDMAN – A inesperada virtude da 
ignorância.  

No pequeno trecho da sinopse descobrimos que o 
personagem Riggan (Michael Keaton) precisa lidar com seu 

agente Brandon (Zach Galifianakis) e ainda uma estranha 
voz que insiste em permanecer em sua mente. Vencedor de 
04 Oscars 

 

 Por César 

 

 

 

 

 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

O desenho abaixo foi escolhido pelos pacientes, por 
causa do relato do Airton durante a atividade: “Antes do 
meu tratamento, estava deprimido e angustiado. Hoje 
estou aprendendo a dar valor as pequenas coisas, e a 
cuidar mais de mim mesmo. E a gostar das pessoas 
que me cercam e que querem meu bem”            Airton 

 

O próximo desenho representa: “os vencedores fazem 
aquilo que os perdedores não tem coragem de fazer” 

Por Diogo 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Alex, Cesar, Diogo,     

Participações: Anny, Sirley, Magaly, Felipe e Rodrigo  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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