
 

Curitiba, 01 de março de 2013 

EDIÇÃO 62 DE REINAUGURAÇÃO  
 

CURIOSIDADES RÁPIDAS 

 
 A frase que pode ser 

lida normalmente, 

mas também de trás 

pra frente é:  

Socorram-me, subi no 

ônibus em marrocos. 

 O olho de uma avestruz é maior do que o seu 

cérebro. 

 O gato enxerga 6 vezes mais, à noite, do que 

um ser humano 

 Os gatos esfregam o rosto em objetos e 

pessoas para marcar com seu cheiro. O 

cheiro é produzido por glândulas localizadas 

na parte anterior do rosto. 

 Estima-se que o olfato do cão seja dez mil 

vezes mais sensível que o do homem 

 Só um alimento não se deteriora: o mel. 

 Os golfinhos dormem com um olho aberto. 

 Um terço de todo o sorvete vendido no 

mundo é de baunilha...  

 As unhas das mãos crescem 

aproximadamente quatro vezes mais rápido 

que as unhas do pés. 

 O olho do avestruz é maior do que seu 

cérebro.  

 Os destros vivem, em média, nove anos mais 

que os canhotos 

 O "quack" de um pato não produz eco, e 

ninguém sabe porquê. 

 O músculo mais potente do corpo humano é a 

língua. 

 
Por Ademir   

  

DEPOIMENTOS DA 

CULINÁRIA 

 
Neste mês de fevereiro tivemos várias receitas de 

culinária, mas dentre elas destacamos o bolo de côco e 

a torta salgada, abaixo segue o depoimentos dos 

pacientes que participaram: 

 

Marcos: Foi muito legal, pois além de participar aprendi 

a fazer o bolo e também fiz em casa e a minha família 

adorou. Valeu!! 

 

Kelly: A experiência do bolo foi muito interessante, pois 

além de aprender, eu interagi com o grupo e equipe, dei 

muita risada, pois o momento que estou passando em 

minha vida SORRIR é o que me faz bem e me faz sentir 

viva. Sempre aprendo algo novo com a Patrícia que 

modesta parte é muito prendada. 

 

Patrícia: Foi uma experiência muito boa dividir o 

momento de ensinar a receita do bolo de côco e todos 

compartilharem. 

 

Cristiano: Experiência maravilhosa, as pessoas foram 

excelentes e de fino trato. Agradeço a todos a 

companhia. Aprendi coisas novas... 

 

Fran: Foi uma experiência muito divertida, testamos 

nossas habilidades e paciência, nos demos muito bem 

apesar de sermos diferentes e com problemas 

diferentes. Aqui esquecemos que somos por um 

momento e nos tornamos uma família. Obrigada aos que 

participaram, espero que todos tenham apreciado assim 

como apreciamos o momento de fazer. Um abraço!! 

 

Por Patrícia  
 

REFLEXÕES  

 

1. Adormeça com ideias produtivas na mente e 
acorde com atitudes para colocá-las em 
prática;  
 

2. Se você estiver evoluindo constantemente, a 
zona de conforto não estará presente na 
sua vida;  
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3. Você não deve controlar o que outro faz. 
Controle as suas atitudes, isso depende só 
de você;  
 

4. A vitória se torna mais saborosa quando você 
conhece o amargo da derrota;  
 

5. Muitos projetos não se concretizam porque 
não fixamos data de início ou de conclusão. 
Fixe data!  
 

6. A verdadeira motivação é aquela que surge 
dentro do seu coração após a superação de 
um desafio;  
 

7. Ataque os problemas de frente e defenda os 
sonhos que você projetou para a sua vida;  
 

8. Higienize a sua mente e tire todos os 
pensamentos negativos existentes nela e 
verá que novos sentimentos surgirão em 
seu coração.  Fonte Desconhecida 

                                      Por  Ademir 

 

MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

As lembranças constroem um caminho que chega até o coração 

e faz com que os amigos sempre se sintam perto, mesmo que 

em realidade estejam muito longe um do outro. 

A despedida não é o fim de uma amizade, mas o começo de 

uma grande saudade. 

"Não fique triste nas despedidas. Uma despedida é necessária 

antes de vocês poderem se encontrar outra vez. " 

(Richard Bach) 
 

 

 

“Até logo, foi bom estar aqui, porque nesse momento 
eu precisava desse tempo, longe de tudo e de toda 

minha família. Esse momento foi importante para eu 
refletir e tratar a depressão, só tenho a agradecer a 
todos que aqui trabalha e aos internos.” Noeli 

“Estou indo embora, o que tenho para falar desses dias 
internado? Não foi fácil, pois achava não ser 
necessário minha internação na clínica integral. Mas o 
que posso dizer do aprendizado de todos esses dias? 
Aprendi muito, nunca havia passado por experiência 
semelhante antes. Não é fácil ficar sem voltar para 
casa. Entretanto começamos a dar valor as coisas 
realmente importantes na nossa vida, como a liberdade 
e a família, não necessariamente nessa mesma ordem. 
A clínica integral faz com que os pacientes se ajudem 
muito, a solidariedade entre nós fica muito grande, já 
que estamos no mesmo barco.” Didier 

 

“Bom, queria dizer que aprendi muito com vocês, fiz 
não só novos amigos como também acabei 
descobrindo o significado da palavra família. Vim para 
me descobrir, e me surpreendi ao perceber que a cada 
dia eu me superava e me conhecia, não digo que 
resolvi todos os problemas, mas aprendi a aceitá-los e 
espero tentar enfrentá-los lá fora, pretendo continuar 
meu tratamento lá fora, porque afinal a vida não pára. 
É provável que não verei vocês novamente, mas 
pretendo tentar o voluntariado aqui na clínica, que é um 
trabalho muito interessante. Queria agradecer a todos 
os profissionais, estagiários, voluntários e pacientes 
por cuidarem de mim e fazerem parte da minha vida.” 
Beijos Fran 

 

“A todos os integrantes da Porto Seguro, tudo de bom 
e muito sucesso a todos”   Marcos 

 

“A experiência que passei por mais de um mês aqui na 
clínica foi grandiosa, o que deixo para os que ficam é 
que se dediquem e acreditem porque o tratamento 
funciona. E gostaria de agradecer a todos os 
profissionais que foram, especiais e muito importantes 
nessa caminhada.                                            Patrícia 

 

“Acredito que nada acontece por acaso. Para mim foi 
uma experiência de vida o período que passei aqui. 
Agradeço a compreensão, a paciência e o amor que 
recebi dos profissionais da clínica e também o apoio e  
amizade de todos os bons companheiros de 
tratamento. Que Deus abençoe a vida de cada um que 
passa por aqui. Deixo para reflexão o pensamento de 
Henry Ford: “Quer você acredite que consiga fazer 
alguma coisa ou não, você está certo”.     Luiz Marcelo 

Por Talita e Patrícia 

http://biblioblognatal.blogspot.com/2008/12/despedidas-ah-no.html
http://biblioblognatal.blogspot.com/2008/12/despedidas-ah-no.html
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PIADAS 

 
 
Porque português anda de moto de pijama? 
R: Pra fazer a curva deitado 
 
 
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi 
tomar satisfação: Por que a senhora bateu no meu 
filho? Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda. 
E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? 
 
 
O pai caipira fala para o filho, também caipira: 
— Fio! Põe a sela no cavalo véio pra eu! 
— Ah, pai… Mas por que ocê vai com o cavalo 
véio? 
— É que eu acho que nóis tem que gastá as coisa 

véia primeiro! 
— Intão por que o senhor não vai a pé? 

 
 
O diretor de uma empresa diz ao novo funcionário: 
— O contador já lhe disse qual é sua tarefa? 
— Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o 
senhor está vindo. 
 
 
— Alô eu gostaria de falar com o Pedro? 
— É o próprio. 
— Oi próprio, tudo bem? Você pode chamar o 
Pedro por favor? 
 
 
O homem fala para o garçom: 
— Garçom, tem uma mosca no meu prato! 
E o garçom, distraído: 
— E quantas o senhor pediu? 

 

Por Ademir 

ANIVERSARIANTES 
 

01/02 - Cristiane 

03/02 – Maria Aparecida (cozinheira) 

10/02 – Iara 

12/02 – Lucia (auxiliar de Limpeza) 

14/02 – Luciana Cristina (auxiliar de farmácia) 

17/02 - Edson 

19/02 – Cyntia 

23/02 – Didier 

24/02 - Santo 

28/02 – Rayssa (menor aprendiz) 

28/02 - Talita 

 

Muitos podem achar que os 

Anos que passaram foram ruins 

 Isso no entanto significa 

Sabedoria 

 

Uma maturidade que lhes trará 

Maiores conquistas 

 

Acrescentando paz,  

Novas esperanças 

Onde se merece um Feliz Aniversário!! 

 

Por Ademir, Jonathan e Talita 

 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Queremos destacar aqui a Atividade de Modelagem 
com Argila que possibilita aos pacientes a expressão 
de seus sentimentos e emoções através do contato 
com o barro e com a inspiração da música. Permitindo 
assim levar-nos a caminhos mais íntimos do nosso ser.  

 

O DescontraSom e a Musicoterapia proporcionam uma 
boa interação entre os pacientes, possibilitando a 
espontaneidade para cantar e escolher cantigas do 
passado e da nossa história. 

Por Denize e Rebeca 
  

http://bacalhauxurubu.blogspot.com/2011/05/quem-ri-por-ultimo.html
http://www.piadascurtas.net.br/
http://www.piadascurtas.net.br/page/2
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PASSATEMPO 

Na Clínica Porto Seguro temos várias atividades; 
dentre elas a possibilidade de realizar nos horários 
vagos: palavras cruzadas e caça-palavras. Esta 
atividade nos auxilia a melhorar o raciocínio lógico, a 
memória e a concentração. Nesta edição queremos lhe 
incentivar a praticar estas atividades. São apenas 
alguns minutinhos, vamos tentar? Comece caçando 07 palavras. 

 

Por Ademir   

CARÍSSIMOS ADEMIR e MARIA CRISTINA  

 

É O QUE TEMOS PARA HOJE 
 

Se por mais um tempo aqui permanecessem 

Ainda assim, não diríamos tudo o que pensamos 

Muitas foram as experiências compartilhadas 

Mas chegou a hora de entregar a chave 

E dar adeus a essa vida de estagiário 
 

Trabalhamos e aprendemos muito com vocês 

Principalmente pela garra que apresentaram 

De continuar até o fim independente do obstáculo 

Mas neste momento palavras perdem o sentido 

Diante das saudades que iremos sentir 
 

Podíamos dizer palavras bonitas 

Pensamos em fazer grandes homenagens 

Mas o que temos para hoje? 

Para hoje temos um sentimento de gratidão 

E reconhecimento de que valeu a pena estar com vocês 
 

Um grande abraço de todos os estagiários  

 

ESPAÇO CULTURAL 
Nesta edição sugerimos o filme: Uma Mente Brilhante. Se 
trata de um homem que sofria de esquizofrenia, porém sem 
saber disso ele tinha uma rotina normal, estudava na 
universidade, muito inteligente. Ao se deparar com situações 
que não faziam parte da sua vida real, precisou conviver com 
a doença e continuar sua vida procurando soluções para 
vencê-la. Para mim foi de grande aprendizado e tenho certeza 
que será para você também!!! Confira!! 

Por Jean 

BAZAR DE PÁSCOA 
 

Venha conhecer nossos produtos 

de artesanato confeccionados 

pelos pacientes. Temos artigos de 

páscoa: cestinhas, sacolinhas, 

latas decoradas, caixinhas 

decoradas, enfeites, coelhos com 

bala e muito mais. Venha 

conferir!! Nas compras acima de R$ 10,00 ganhe descontos!! 
 

Por Mauro e Cristiane 

 

EXPEDIENTE 
 

Redação Geral: Ademir, Patrícia e Talita  

Participações: Denize, Jean, Jonathan e Rebeca 

Equipe Responsável: Leila Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 
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