
 

 

Curitiba, 31 de junho de 2015 

 Edição 80 

ARRAIÁ DA PORTO 

No último dia 24 quarta feira; realizamos nosso 
animado Arraiá da Porto!! Com muitas brincadeiras, 
diversão, comidas típicas e a divertida dança com a 
Quadrilha dos pacientes!! 
Contamos com a presença de 130 pessoas, entre 
pacientes, familiares, voluntários e equipe!! Confira 
a seguir algumas imagens da festa!! 
 
Abaixo os vencedores do Concurso: 

 
Da esquerda para a direita:  
Casal mais animado: Celine e Ilma 
Casal Melhor Caracterizado: Vanessa e Maria 
Regina 
Sinhazinha e Sinhozinho: Helena e Alan 
 

 

A equipe participando da festa e trabalhando 
nas barracas com os pacientes 

 

 

Estagiárias: Patrícia L, Alessandra, Patrícia S. 
e  Ana Paula, envolvidas e animadas. 

 

Contamos também com a presença dos 
voluntários André e Tainá que ajudaram o dia 

todo para que a festa pudesse acontecer!! 
Valeu!! 

Ps.: As imagens dos pacientes foram autorizadas por escrito!! 

Agradecemos a todos pela participação, animação, 

confraternização e integração!!! 
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REFLEXÃO I 

“A liberdade não são as ruas e a prisão não são as 

grades, você pode estar preso nas ruas, e livre atrás das 

grades” Mahatma Gandhi 
 

Já pensou no quanto nossos sentimentos e nossos 
atos nos aprisionam ou nos libertam? 
Como alguém “preso” e limpo é mais livre que 
alguém na rua acorrentado a uma droga? 
Alguém trancado no quarto em paz certamente é 
mais livre que alguém no alto de uma montanha 
com o coração pesado de raiva? 
É mais livre o que chora de alegria do que o que 
sorri por sarcasmo? 
Como diz Toquinho em Aquarela: Nessa estrada, não 

nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela, ninguém 

sabe bem ao certo onde vai dar.  Por isso é preciso 
observar o amor!! 
 
Seja qual for sua fé ou sua crença busque primeiro 
o amor. O amor nunca falha e a vida nunca falhará 
enquanto houver amor. Olhe para dentro!! Pense 
Nisso! 

  
Por Rafael 

REFLEXÃO II 

“Se você conhece o problema e conhece a si 
mesmo, não precisa temer as dificuldades. Se você 
se conhece, mas não conhece e não estuda o 
problema, para cada vitória também sofrerá uma 
derrota. Se você não conhece nem seu problema 
nem a si mesmo, perderá sempre...”                                              
Sun Tzu 

Paulo 
 

CULINÁRIA 

Nesta edição colocaremos uma novidade em 
nossa culinária!! Já havíamos feito ano 
passado; voltamos a fazer neste ano e foi um 
sucesso!!  
Café cremoso!! Segue a receita!! Fácil rápida e 
saborosa. Experimente você também!! Aqui 
vários pacientes aprenderam, fizeram em casa 
e seus familiares aprovaram!! 
 

CAFÉ CREMOSO 

Ingredientes 

50 gr café solúvel tradicional 
02 xícaras de açúcar refinado 
01 xícara de água (normal, fria) 
 

Modo de Fazer 

Juntar todos os ingredientes e bater por 15 
minutos na batedeira e guardar no 
congelador. 

Como servir: 01 colher de sobremesa para 01 
xícara de leite fervendo. Fica espumoso e 
cremoso. Hummmmm 

 
 

Por Silvia  e Marili 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Gostaria de agradecer a todos pelo meu 
tratamento, sei que no começo é difícil. Porém tudo 
que vem fácil não é valorizado. Para quem está 
começando o tratamento; eu já falo que não é fácil. 
No começo: achamos que o remédio não está 
fazendo efeito, que os médicos não nos dão 
atenção, que os psicólogos não nos entendem. 
Porém depois, vemos que fomos tratados com 
cuidado. Os remédios tem um certo tempo para 
fazer efeito, que os “nãos” são necessários. Que os 
pacientes fazem parte do tratamento, as conversas 
fazem muito bem!! 
Por fim agradeço a toda equipe; serventes, 
cozinheiras, pacientes, secretarias, estagiários, 
psicólogas, terapeuta ocupacional, médicos, 
enfermagem. Aconselho a todos que entrarem aqui; 
que participem das atividades pois a melhora será 
mais rápida e eficaz com a nossa participação. A 
clínica é excelente!! Aqui foi meu Porto Seguro nos 
meus dias difíceis!! Obrigada!!                     Jussara 
 
 
 
“Precisei voltar e reinventar meus pensamentos e 
atitudes para ter um melhor aproveitamento do 
tratamento do tratamento. Mudança de postura e 
comportamento pode fazer toda a diferença; e 
acredito que chegou o meu momento. Desejo uma 
ótima recuperação a todos. Forte abraço!!        Rick 
 
 
“Achei que foi ótimo e agradeço a todos que 
tiveram a brilhante odeia e dedicação nos 
preparativos. Tive o privilégio de comemorar meu 
aniversario com meus companheiros de 
tratamento”.                                                  Adriano 
 

 
Por Rafael 

 

 

 

ANIVERSARIANTES JUNHO 

07 – Leila Garcia Dick (terapeuta ocupacional) 
07 – Margarida dos Santos (recepcionista) 
08 – Aldo 
09 – Marilane Ton dos Santos (médica) 
09 – Margot Ribeiro (recepcionista) 
11 – Fabricio  
15 – Maria Regina 
17 – Hilda Vidal Butturi (recepcionista) 
18 – Teresa 
18 – Nelson 
20 – Fernando F.  
20 – Tatiana 
21 – Roseni Segalla (psicóloga) 
22 – Alessandra Guimarães (enfermeira) 
24 - Cleonice 
24 – José 
24 – Patricia O. 
27 - Carmen 
  
ANIVERSARIANTES JULHO 

03 - Euclides 
09 – Sonia  
10 - Gilberto Possete (médico)  
12 – Gabriela R. Zimbovicz (aprendiz) 
20 – Cleonice Minas (serviços gerais) 
24 – Liliane  
25 – Anderson Madalozzo (médico) 
28 – Camila  
28 – Helena 
28 – Mariza  
29 – Giseli Marques (prof ª. artesanato) 

 

 

Por Rick 
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DESENHOS DA EDIÇÃO 

Nossos artistas se expressam de diferentes 
maneiras, e nessa edição não seria diferente. A 
arte é a expressão da alma!!! 

 
Obra: Resgatando as habilidades – o tratamento me 

ajudou a resgatar várias habilidades: Fotografia, música 

computação. Estou muito feliz por isso!! Paulo 

 

 
Obra: Pequena árvore de livros 

Minha mais bela obra... algumas são primas 

outras são mães................. únicas são filhas. Paulo 

 

 
Paulo 

 

 

 

Esta obra retrata a beleza feminina!! “A parte que mais 
admiro nas mulheres são os lábios!! Por isso desenhei e 
pintei!! Jonas 

Por Rafael e Paulo 
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VOLUNTARIADO 

O voluntário é aquele que dedica parte do seu 
tempo, sem remuneração alguma, a diversas 
formas de atividades, organizadas ou não, de bem 
estar social, ou a outros campos. 
Aqui na Clínica Porto Seguro, contamos com um 
grupo de 07 voluntários que coordenam oficinas de 
artesanato acompanhados pela terapeuta 
ocupacional. 
Nesta edição queremos dividir com você leitor um 
pouquinho do que estamos desenvolvendo aqui na 
Porto!! 
 

 
Acima temos Sirley e Marta que coordenam a 
oficina de Tapeçaria e Bonecas de Pano com 

Fuxico!! 
 

 
 

Já estamos até recebendo encomendas!!  
Faça a sua também!! 

 

 

 

Ao lado Beny e 
André que 

coordenam as 
oficinas de chaveiro 

e biscuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acima temos Ariel que coordena há 03 anos a 
oficina de emborrachado (E.V.A.). Na foto 
demonstrando a mais nova invenção: Relógio de 

emborrachado e de Talagarça!! A criatividade 
está no ar!!!! 
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Acima nossos 07 voluntários: da esquerda para 
a direita – Ariel, Beny, André, Marta, Sirley, Tainá 
e Ilma (a mais nova voluntária).  

Queremos agradecer a cada um de vocês pelo 
carinho, dedicação e seriedade com o 
voluntariado!! 
 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Todas as terças feiras 
realizamos na clínica uma 
atividade de integração 
juntamente com os pacientes 
da clínica dia e clínica 
integral. Possibilitando a 
vivência de atividades de 
socialização e entretenimento 
permitindo a integração de todos os pacientes. No 
dia 19 de maio tivemos a presença do Educador 
Físico André Filipe da Maia que fez uma palestra 
interativa sobre HIP HOP.  

Depoimento de Sabrina: Achei muito interessante, 
pois conheci mais sobre esse estilo musical e 
tivemos a oportunidade de tirar algumas dúvidas 
sobre a dança e a cultura do HIP HOP.  

Por Rick 

ESTAGIÁRIOS 

Queremos agradecer o tempo de aprendizado das 
estagiárias Gisele e Vanessa que passaram 01 ano 

conosco!! Aprendemos muito com vocês!!  
Boa sorte e sucesso nessa caminhada!! 

 

Por Marili 

ESPAÇO CULTURAL 

 

Leminski é a cara de 
Curitiba. 

Não. 
Leminski é a cara de  

algum lugar de um 
lugar onde o avesso do 

inverso 
Começa ver e ficar. 
E é lá que prolifera 
nossas referencias 

culturais e artísticas. 
Leminski alimenta a vontade de produzir, de criar, 

transcender, ser mais e 
“ser exatamente aquilo que a gente é”. 

Ninguém duvida que existam duas Curitibas: 
Antes e outra depois de Leminski. 

E o poeta curitibano locopaca não para. 
Vive um personagem de si mesmo no imaginário 

coletivo. 
Suas palavras e ideias perpetuam-se no tempo. 

Discussões de círculos intelectuais. 
São um precioso instrumento em sala de aula. 

Ensinar era uma das coisas que ele adorava fazer. 
Talvez, por isso, de um jeito ou de outro, ele 

consiga continuar Ensinando e emocionando. 
 

 
Áurea Alice Leminski 

Imagem: Galeria Julio Moreira – Largo da Ordem Curitiba Pr 
 

 

Por Paulo   
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