
 

Curitiba, 13 de maio de 2015 

EDIÇÃO ESPECIAL MÊS DAS MÃES

HOMENAGEM ÁS MÃES 

PARA MIM SER MÃE É................... 

 

“É acordar todos os dias e descobrir que tenho o 

tesouro mais precioso do mundo!! Eliane  
 

“Tudo, ser guerreira, ter sabedoria para educar o 

filho (a)” Bernadete 
 

“É sofrer no paraíso”. Miriam 
 

“Para mim ser mãe é a maior felicidade que uma 

mulher pode ter para se completar  como fêmea”. 

Andréia T. 
 

“Ser mãe é ir do céu ao inferno ao mesmo tempo”. 

Adriana 
 

“Ser mãe é amar incondicionalmente, ser feliz ao 

ver o seu filho feliz. Ser mãe não tem preço!!” 

Suelene 
 

“Ser amiga, nem sempre aceitar mas entender a 

parte  do folho (a). É dar a vida se for preciso, lutar 

com unhas e dentes pelo seu filho. Nem sempre 

passar a mão na cabeça... Mas mostrar  o certo e o 

errado, e aí fica a critério do filho (a). E acima de 

tudo ser guerreira! Ainda não sou mãe, porém me 

espelhei na melhor mãe do mundo! A minha haha!” 

Camila 
 

Ser mãe é amar seu filho incondicionalmente. 

Educar, corrigir nas horas que precisar, saber dizer 

o não, e o sim também,. Dar atenção sempre, saber 

mostrar a vida, com barreiras, e sem barreiras. Ter 

mãe é o máximo de carinho e afeto com ela! Célia 
 

Maravilhoso, pois você está colocando uma vida no 

mundo para viver e ter alegria! Marta 
 

“É uma dádiva de Deus, é o porto seguro para seu 

filho.” Marili 
 

“Eu amo muito meus filhos”. Anilda 
 

“É necessário ser muito amiga.” Rosemary 
 

 

 

“Ser mãe é um presente de Deus na minha vida.” 

Andreia 
 

“Vou descobrir ainda o que é ser mãe, estou muito 

ansiosa.” Kellen 
 

“Ser mãe é tudo de bom”. Rosania 
 

“Uma eterna responsabilidade, mas é tudo de 

bom!” Berenice 
 

“Ser mãe é a coisa mais importante para mim, eu 

amo muito meus filhos!” 

 
 

MÃE REPRESENTA PARA MIM..................... 

 

 

“Uma base, uma guerreira, uma luz, minha vida!! 

Camila 
 

“Mãe é tudo e mais um pouco”. Felipe Luis 
 

“Mãe é segurança, sabedoria e amor” Sonia 
 

“Mãe representa a única estrela que brilha para 

mim no universo”. Jayr  
 

“Mãe representa o amor que fez eu nascer com 

muito amor.” Soraia 
 

“Ser guerreira, ágil, compreensiva, forte, amiga e 

ter sabedoria e inteligência. Vera 
 

“Mãe símbolo de guerreira para mim, meu alicerce, 

tudo em minha vida, mas que as vezes a gente 

esquece de um simples abraço e de dizer eu te amo 

mãe. Mãe meu tudo ... Reginaldo 
 

“Amor” Juarez 
 

“Representa meu tudo, meu porto seguro”. 
Amanda 
 

“Mãe representa um meio pelo qual surgimos nesse 
mundo. Nossa mãe é muito importante e precisa 
ser reconhecida por tudo que a mãe dez por mim. 
Eu amo minha mãe e quero apenas seu bem.” 
Amandita 
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“Representa uma coruja, eu adoro, eu adoro mãe 
coruja, gostaria muito que minha mãe fosse assim.” 
Andreia T.  
 
 

“A mãe representa para mim, meu pilar, tudo para 
mim!” Maria Ivone C. 
 

“Mãe você é a mulher mais importante da minha 
vida!” Sidney 
 

“Saudade” Marta 
 

“Minha mãe é indestrutível” Roberto Carlos  
 

“Mãe representa tudo para mim”. Rosemary 
 

Minha mãe ´pe eterna e eterno é o amor que tenho 
por ela”. Rosioni  
 

“Tudo na minha vida, minha força, meu apoio”. 
Andreia 
 

“É muito importante, não tem como explicar, minha 
mãe é tudo para mim, e minha vó é mais”. Kellen 
 

“Mãe deveria ser eterna”. Rosania 
 

“Mãe não deveria morrer, deveria ser eterna”. 
Berenice 

Por Kellen e Camila 

 

 

 

 

 

 

CHÁ DAS MÃES 

No último dia 06 realizamos o CHÁ DAS 

MÃES!!! 

Contamos com mais de 170 pessoas entre 

familiares, pacientes e voluntários. 

Tivemos um lindo Coral com músicas que 

tocaram os nossos corações e a leitura das 

frases de homenagens elaboradas pelos 

pacientes citadas anteriormente!!! 
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Adriana fez a homenagem para as mães!! 

 

 
 

 

Contamos com a ajuda musical do estagiário Pedro 

e do Luciano 

 

 

 

 

 
 

 

O Bazar de Artesanato foi um sucesso  
 

 
 

 

Contamos com o apoio da equipe 
 

 
 
 

Prof Cristiano esteve presente nesse momento tão 

especial e único!! 
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Cintia musicoterapeuta também estava lá com sua 

voz doce e suave!!! 

 

 
 
Foi uma festa linda e emocionante com a 

participação dos familiares com a confraternização 

ao final com uma linda mesa de salgados e doces!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES ABRIL 

02 – Debora Lorena (estagiária) 

10 – Helio Oliveira (médico) 

24 – Fernanda Elias (psicóloga) 

24 – Paulo Ribeiro (educador físico) 

27 – Bruno Oliveira (médico) 

29 – Mariluz Vieira (enfermeira) 

 

ANIVERSARIANTES MAIO 

03 – André Accorsi (médico) 

03 – Elisandro Pogogelski (médico) 

03 – Elizabete dos Santos (aux cozinha) 

10 – Fabio Dias Canella (médico) 

10 – Vanessa Leal (estagiária) 

13 – Cristina Marques (médica) 

13 – Luis Alberto Tinti (médico) 

18 – Elzira de Lima (serviços gerais) 

 

 
 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Camila e Kellen 

Participações: Adriana   

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 
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