
 

Curitiba, 21 de OUTUBRO de 2015 

 Edição 82 

ENTREVISTA 

Você deve procurar o A.A. (alcóolicos anônimos)? 

1) Já tentou parar de beber por uma semana 
ou mais, e só conseguiu por alguns dias? 

 
M.F. – Sim; muitos de nós em A.A. fizemos 
todos os tipos de promessas para nós mesmos 
e nossos familiares, mas não pudemos mantê-
las. Então, ingressando em A.A., nos dizem: 
“Tente não beber hoje” (se não beber hoje, não 
ficará bêbado hoje). 

 
2) Já mudou de tipo de bebida, na esperança 

de que isso iria impedí-lo de ficar bêbado? 
 
M.F. – Sim; tentar de todas as maneiras, mas 
se ingerir qualquer bebida que tivesse álcool, 
geralmente ficará bêbado. 

 
3) Tomou algum trago pela manhã nos últimos 

12 meses? 
 
M.F. – Sim você precisa de uma bebida para 
iniciar suas atividades ou para parar de tremer. 
Este com certeza é um sinal que não está 
bebendo “socialmente”. 
 

4) Você sente inveja das pessoas que podem 
beber sem criar problemas? 

 
M.F. – Sim; uma hora ou outra muitos de nós se 
perguntam, porque não somos a maioria das 
pessoas. 
 

5) Sua maneira de beber já causou problemas 
em seu lar? 

 
M.F. – Sim, antes de chegarmos em A.A. , a 
maioria de nós dizia que as pessoas ou os 
problemas domésticos é que nos levavam a 
beber. Não conseguiríamos ver que a nossa 
maneira de beber é que piorava. Beber nunca 
resolveu problemas 
 
Nessa entrevista a pessoa respondeu sim á todas as 
perguntas. Significa que tem problemas sérios com o 
álcool. 
 
Mas somente essa pessoa poderá dizer, com 
certeza, se A.A. é para ela. 
 

O A.A. não promete resolver os problemas da tua 
vida, mas pode mostrar-lhe como aprender a viver 
sem a bebida “um dia de cada vez” como 
permanecer afastado do “primeiro gole”. Se não 
beber o primeiro gole; não beberá o décimo. E 
quando nos livrarmos do álcool, descobrir que a vida 
torna-se muito melhor. 
 

Por  Tamara   

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

MENTAL 

No dia 10 de outubro é celebrado o dia mundial da 

saúde mental, uma celebração anual de educação, 

conscientização e de defesa da saúde mental. Onde 

aproximadamente quatro de cada cinco pessoas que 

necessitam de atenção por transtornos mentais e 

neurológicos por uso de substancias em países de 

baixa e média renda permanecem sem tratamento. 

Traçando um paralelo com a frase mundialmente 

famosa: mente sã corpo são, falaremos sobre uma 

pesquisa que foi realizada na Universidade de 

Baltimore. A pesquisa comprova que a mesma 

proteína já conhecida por atuar na saúde mental como 

antidepressivo, melhorando a memória e o 

aprendizado, nutrindo os vasos sanguíneos e 

estimulando o crescimento de células nervosas 

também tem um papel central em manter a vitalidade 

do músculo cardíaco. Os experimentos realizados em 

camundongos mostram que a proteína um fator de 

crescimento nervoso chamado BDNF (fator 

neurotrófico derivado do cérebro) ajuda a manter a 

capacidade das células musculares do coração de se 

contrair e relaxar corretamente. Os resultados revelam 

ainda que a deficiência de BDNF pode levar a uma 

disfunção do músculo cardíaco, especialmente em 

condições de estresse físico crônico ou repetido do 

coração, como o treinamento de resistência ou 

pressão arterial elevada. Cada vez vemos a 

importância de cuidarmos da nossa saúde mental. 
 

Fonte: http://m.oglobo.globo.com/sociedade/saude/estudo-da-
explicacao-cientifica-ao-ditado-mente-sa-corpo-sao-15032978 
 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

No último dia 05 realizamos junto a CIPA mais um 
Treinamento contra Incêndio. Agradecemos a participação 
dos pacientes e equipe. 

 

http://m.oglobo.globo.com/sociedade/saude/estudo-da-explicacao-cientifica-ao-ditado-mente-sa-corpo-sao-15032978
http://m.oglobo.globo.com/sociedade/saude/estudo-da-explicacao-cientifica-ao-ditado-mente-sa-corpo-sao-15032978
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DIA DO TERAPEUTA 

OCUPACIONAL  13 DE OUTUBRO 

Quando surgiu a Terapia 

Ocupacional? Desde as civilizações 

clássicas, observamos o uso das 

atividades como meio de tratamento 

do corpo e da mente. Mas foi em 

1971 que o Dr. Philippe Pinel então 

diretor do asilo Bicêtre (França), 

instituiu a terapia através da ocupação iniciando assim, a 

reforma psiquiátrica que posteriormente foi difundida 

pela Europa e América. Com a Revolução Industrial, no 

final do século XIX, surgiram os acidentes industriais e 

com eles o número de pessoas incapacitadas aumentou. 

Em 1915, em Chicago-EUA, William Rusch Dunton 

publicou o livro Occupational Therapy: a manual for 

nurse, nascendo então o termo Terapia Ocupacional e a 

primeira escola de formação na profissão. 

As modalidades disponíveis na Terapia Ocupacional são 
em primeiro a relação entre o terapeuta e o paciente, 
em segundo a atividade. 
Aqui a atividade, assim como o terapeuta são recursos 
terapêuticos, para os quais o paciente pode agir e 
reagir. 
O Terapeuta Ocupacional utiliza da atividade como 
recurso de tratamento. 
“A Terapia Ocupacional é a transformação do indivíduo 

através do fazer” LGD 

Por Alex 

 

A clínica Porto Seguro dispõe de um “roll” de atividades 

diversificado, que além de expressar, integrar e divertir, 

é muito proveitoso ao tratamento de seus internos. Vão 

do acervo da biblioteca até atividades manuais e 

esportivas, que ajudam ao arejamento mental, á 

locomoção motora e á cognição dos participantes.  

Essas atividades são realizadas dentro da programação 

regimental da clínica e pelo próprio interesse do 

paciente. Essas últimas com um simples agendamento 

com o coordenador do grupo já bastam para ser 

partícipe de qualquer atividade. Portanto convido a 

todos a participarem, pois além de ser prazeroso ajudará 

em sua recuperação. O remédio da Terapia Ocupacional 

são as Atividades!! 

Parabenizamos nossa terapeuta ocupacional Leila Garcia 

Dick que há quase 09 anos exerce essa função na Porto 

Seguro Clínica!! 

Por Luis 

 

DIA DO PROFESSOR 

AO MESTRE COM CARINHO 15/10  

 

Nenhum tema mais adequado para 
constituir-se em objeto desta 
primeira carta a quem ousa ensinar 
do que a significação crítica desse ato, assim como a 
significação igualmente crítica de aprender. É que não 
existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer 
mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige 
a existência de quem ensina e de quem aprende. O 
ensinar algo que é reaprendido por estar sendo 
ensinado. È que ensinar a ler é engajar-se num 
experiência criatividade em torno da compreensão. Da 
compreensão e da comunicação. 
Criar o jarro como o trabalho transformador sobre o 
barro não era apenas a forma de sobreviver, mas 
também de fazer cultura, de fazer arte. 
Por isso mesmo, ler, estudar, é um trabalho paciente, 
desafiador e persistente. 
Parabéns  aos nossos mestres, que com dedicação, amor 
e paciência educam e “ousam”  ensinar!! 
 
Fonte: Livro: Professora Sim, tia não. Paulo Freire 
             Editora Olho D´água, 10ª. edição 

Por  Tamara   

CULINÁRIA 

A cada semana a atividade de culinária nos surpreende. 
Nessa edição queremos dividir a receita de um pé de 
moleque macio e delicioso. Fácil e prazeroso de fazer!! 

Ingredientes 

- 01 pacote de amendoim cru com 

casca  
- 350 gr de açúcar 

- 01 lata de leite condensado 

A mesma quantidade de água (do 

amendoim) 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brunabarcelos.com.br/wp-content/uploads/2014/09/dia-dos-professores2.jpg&imgrefurl=http://www.brunabarcelos.com.br/etiqueta-dicas-para-os-alunos-para-o-dia-do-professor/&h=1024&w=1024&tbnid=5PG0gdNrlVoXQM:&docid=ggOgZv4vOSTkbM&ei=8_YmVsDpEYW1ecXInsAI&tbm=isch&ved=0CGMQMygoMChqFQoTCICvp-3A0sgCFYVaHgodRaQHiA
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCISeiMXB0sgCFUQrHgodRDUFzA&url=http://blogdereceitas.com.br/receita-de-pe-de-moleque-com-leite-condensado/&bvm=bv.105454873,d.dmo&psig=AFQjCNHNNmy0mYFoHdVSf6gjapSVWQ1cOw&ust=1445480728619396
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Modo de Preparo 

Colocar o amendoim, a água, o açúcar em uma panela e 

levar ao fogo. Mexer até secar praticamente a água, e 

assim que tiver no ponto de secar (caramelizando), 

acrescentar o leite condensado. Continuar mexendo até 

quase secar, e quando ficar em ponto de caramelo, 

despejar rapidamente em uma superfície plana 

(mármore ou granito). Deixar esfriar e cortar em 

quadrados. 

Depois é só alegria e se deliciar!!!! 

 

Por  Henrique, Tamara, Luis e Pedro    

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

- Primeiramente gostaria de agradecer todos os 
profissionais que tive contato durante todo o meu 
tratamento: terapeuta ocupacional, psicólogos, 
psiquiatras, enfermeiros e estagiários.  Foi um período 
de redescoberta, onde depois de ignorar o meu 
problema a clínica me convidou a olhar com outros 
olhos para aquilo que estava me trazendo sofrimento 
e encarar os meus problemas de frente. Obrigado a 
todos da clínica.  Diego 

 

Entrei na clínica em busca de ajuda. Tinha muitas 
crises de ansiedade e medo. No início não consegui 
compreender o porque do tratamento. Porem eu 
estava muito angustiada, triste, deprimida e sem 
vontade de existir e fazer mais nada. Com o passar 
dos dias fui me entregando ao tratamento e aos 
poucos me sentindo mais aliviada. 
 Hoje saio daqui uma nova Helen, consegui 
reencontrar a minha identidade e forças para fazer 
tudo o que fazia antes de passar por esse momento 
de dificuldade.  Estou muito feliz e pronta para dar 
continuidade à vida lá fora. Só tenho a agradecer 
todos os profissionais e colegas de grupo saindo em 
paz e tranquila. Hellen 
 

- O que eu gostaria de expressar nesse espaço é 
minha própria experiência, e porque agradeço a Porto 
Seguro. No momento mais confuso da minha vida, 
onde os meus pensamentos entraram em conflito e eu 
me perdi no mar da vida. Foi nesse espaço que me 
reencontrei. Posso dizer de todo coração, que quando 
você se perder no mar de ilusões, venha procure e 
encontre seu Porto Seguro. Rosemari     
 

- Engraçado como são as coisas. Ao entrar aqui na 
Porto Seguro, tinha uma pré concepção de que aqui 
só havia pessoas loucas. Passados dez dias do meu 
tratamento, continuo achando o mesmo. Pois só 
mesmo sendo assim para amar, dar carinho, ternura, 

ajudar e ter o senso de altruísmo que os funcionários 
daqui tiveram comigo, sem esperar nada em troca. Eu 
aprendi aqui a fazer o bem e a não quebrar essa 
corrente, jamais. Clayton 
 
- Gostaria de agradecer a todos os funcionários da 
Porto, pois quando cheguei aqui fui muito bem 
recebida. Sabemos que as vezes o tratamento não é 
fácil, mas buscamos força no grupo e nos colegas, 
para superar as dificuldades. É necessário fazer todas 
as atividades para superar os fantasmas e só assim 
dia a dia, vamos nos recuperando. Que Deus abençoe 
á todos e que aqueles que aqui virem se tratar sejam 
sempre bem vindos como eu fui. Muito obrigada a 
toda equipe! Fabíola 
 
- A todos os médicos, terapeutas, enfermeiros, 
residentes, estagiários, cozinheiras, limpeza, enfim 
todos. Os pacientes que me acolheram e me 
ajudaram com suas histórias de vida. Cheguei aqui 
totalmente fora da casinha, só chorava e precisei 
daquela injeção que faz a gente dormir, dormir... Mas 
aos poucos com carinho e dedicação de todos fui 
melhorando e hoje posso voltar para casa, para minha 
família uma Agda melhor. Não tenho mais palavras, 
levarei todos no meu coração e todos estarão sempre 
em minhas orações. Beijos e abraços. Agda 
 

Por  Luis, Tamara e Diego  

REFLEXÃO 

Essência Cósmica 
 

Sou o que sou  

Alguns acham que são... 

Outros acham que não são... 

Não sou o que outros são... 

Ou outros acham que sou... 

Sou o que sou pela essência cósmica 

Que me gerou. 

Não me julgue, de forma precipitada 

Não é direito seu. 

Procure entender-me, então encontrarás 

Um amigo que pode ajudar-te 

A construir um mundo melhor. 

Não procure mudar-me, 

Pois teu mundo não teria sentido 

Se fossemos iguais. 

Entenda! Sou o que sou. 

Não por minha vontade. 

Nem a tua. Renato 

Por Tamara 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ibc.org.br/cr/wp-content/uploads/2014/05/passado-licao-pra-reflerir.jpg&imgrefurl=http://ibc.org.br/cr/2014/05/refletindo-sobre-o-passado/&h=359&w=499&tbnid=zY1kK2oRerC4BM:&docid=jmKjjNcwSBmzxM&ei=SfgmVqW_I4SnernaivgD&tbm=isch&ved=0CHkQMyhBMEFqFQoTCOWHw5DC0sgCFYSTHgodOa0CPw
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ANIVERSARIANTES 

SETEMBRO 

01 – Vanessa Basso (psicóloga) 

02 – Adriana Lima (secretária) 

04 – Marili 

07 – Janaina Trierweiler (psicóloga) 

         Tatiana 

09 – Célia 

        Maria de Fátima (cozinheira) 

18 – Geo Marques Filho (médico) 

23 – Karla Mariane Bertasso (secretária) 

24 – Alessandra do Nascimento (estagiária) 

        Helena Vacarciuk (psicóloga residente) 

26 – Daniel 

        Maria Gabriela 

        Regina Moreti (técnica de enfermagem) 

 

OUTUBRO 

01 – Edinéia do Vale (cozinheira) 

02 – Thais  

05 – Rita B. da Silva (serviços gerais) 

07 – Didio Czarnik Filho (médico) 

        Sabrina Santos de Oliveira (médica) 

08 – Diego  

14 – Mariana Z. Pereira Lima (médica) 

15 – Clecius 

18 – Dia do Médico (parabéns a todos os médicos) 

21 – Cristiano Marques (músico) 

22 – Denise Frangullys Batista (cozinheira) 

27 – Andressa S. L. Rocha (médica) 

       Sara Marques (enfermeira) 

28 – Melissa Bianca Wagner (farmacêutica) 

30 – Rejane A. Lucindro Viegas (enfermeira) 
 

Por Diego 

BEM  ESTAR 

Artes Marciais 
O jiu-jitsu é uma arte marcial que foi desenvolvida no Japão. 
Uma das principais características do jiu jitsu é utilizar a força e o 
peso do seu próprio adversário contra ele mesmo. Isso possibilita 
que um combatente bem menor que o seu oponente possa 
vencê-lo. 
O esporte praticado aqui no Brasil é muito diferente do que o 
original criado no Japão. Os brasileiros aprimoraram o combate 
no chão, e o nosso estilo ficou bem mais baseado na técnica do 
que na força. 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu 

Por Alex 

DESENHO DA EDIÇÃO 

Nessa edição temos uma bela obra de Marcos. 
 

 

Por Tamara  
ESPAÇO CULTURAL 

“Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom 
dia de abril, muita luz e pouco calor. As tintas estavam 
abandonadas, os coradouros despidos. Tabuleiros e 
tabuleiros de roupas engomadas saíam das casinhas, 
carregados na maior parte pelos filhos das próprias  
lavadeiras que se mostravam agora quase todas de 
fato limpo, os casaquinhos brancos avultavam por cima 
por cima das saias de chita de cor. Desprezavam-se os 
grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem, 
agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo 
de ramagens vistosas  e as brasileiras haviam 
penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um 
ramalhete de dois vinténs, aquelas trancavam no 
ombro xales de lã vermelhas, e estas de crochês, de 
um amarelo desbotado. Viam-se homem de corpo nu, 
jogando a placa, com grande algazarra... De muitas 
outras saíam contos ou sons de instrumentos, ouviam-
se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta 
melodia era de vez em quando interrompida por um 
ronco forte de trombone” Citação do Livro “O Cortiço” 
de Aloisio de Azevedo 

O trecho acima foi retirado da obra da fase naturalista 
da nossa literatura. Essa fase tem como característica 
demarcar as expressões e emoções vividas na obra 
através dos fenômenos da natureza, de acordo com o 
determinismo de Charles Darwin. Essa obra e tantas 
outras fazem parte do acervo da biblioteca da Porto 
Seguro, como autores do quilate de Machado de Assis, 
Paulo Leminski, Cecília Meireles e outros, que nos 
ajudam a enriquecer o nosso vocabulário além de nos 
situar no tempo e no espaço. Aproveitem!!  

Por Luis 

http://tatameonline.com/historia-do-jiu-jitsu-e-saiba-como-ele-veio-parar-no-brasil-jiujitsu-brazilian/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu
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CURIOSIDADES 

Todos querem ter um sorriso bonito, existem alguns 
hábitos e alimentos específicos considerados como os 
responsáveis do processo de amarelamento dos dentes, 
e evitá-los certamente é importante para manter 
um sorriso branco. 
Além disso, existem algumas formas naturais de tratar 
esses problemas e branquear os dentes de uma maneira 
simples, barata e saudável, usando alimentos básicos e 
que podemos encontrar até em casa, como a casca de 
banana. 
 
Alguns alimentos e substâncias são considerados os 
principais responsáveis neste processo. 
Bebidas de coloração escura como o café, chá 
preto, refrigerante. Alimentos e bebidas ácidas podem 
piorar o processo. 
Substâncias presentes em alguns enxaguatórios bucais 
e diversos antibióticos podem descolorir os dentes e 
provocar manchas amareladas 
Fumar e mascar tabaco são velhos conhecidos por 
causarem prejuízos para a saúde e para a coloração dos 
dentes. O cigarro pode causar câncer bucal, gengivite e 
halitose, além de manchas amareladas nos dentes, 
língua e mucosas, conseguindo até deixar manchas mais 
escuras na boca, conhecidas como melanose do 
fumante. 
  
Fatores genéticos também devem ser levados em 
consideração. Algumas pessoas simplesmente nascem 
com uma camada de esmalte mais fina e fraca, fazendo 
com que a segunda camada, que é naturalmente 
amarelada, apareça mais facilmente. 
Por último, a má higiene bucal faz com que a placa 
bacteriana se acumule nos dentes, contribuindo com o 
aspecto amarelado e com a aparição de manchas. 

Como branquear os dentes com casca de 
banana?  

Parece difícil de acreditar, mas a casca da banana possui 
uma combinação ideal dos minerais: potássio, magnésio 
e manganês, que permite remover manchas e branquear 
os dentes sem nenhuma substância abrasiva ou 
prejudicial à saúde bucal. 
Ela ainda contém cálcio e vitamina D, que ajudam a 
fortalecer os dentes e ajudá-los a absorver os outros 
minerais da melhor forma possível. 
 
 

Escolha uma banana madura, já que ela irá conter uma 
maior quantidade de minerais capazes de branquear os 
dentes. 
Descasque a banana de baixo para cima, pois esta 
direção permite que mais fibras fiquem na casca. 
Pegue um pedaço da casca e esfregue suavemente nos 
dentes até ficarem cobertos por uma camada de “pasta” 
de banana. 
Deixe agir por cerca de 5 minutos, evitando que os 
lábios encostem-se aos dentes para permitir uma maior 
absorção de minerais. 
Após este tempo, enxágüe e escove os dentes 
normalmente para retirar a banana dos dentes. 
 
Os resultados não são imediatos. O ideal é aplicar uma 
vez ao dia durante duas semanas para notar a diferença. 
Pode ser difícil perceber se os dentes realmente 
clarearam, por isso tire uma foto do antes e depois para 
verificar a eficácia do método. 
 

Fonte: http://melhorcomsaude.com/como-branquear-os-dentes-com-

casca-de-banana/  

Por Alex 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Todas as terças-feiras realizamos na clínica uma 

atividade de integração, entre os pacientes da clínica 

dia e clinica integral onde é permitida a integração e 

socialização entre os pacientes. Pedro falou conosco: 

“Particularmente acho importante a atividade de 

integração entre as clinicas, permitindo a interação 

dos pacientes trazendo para a clinica integral um 

pouco da realidade lá de fora com o pessoal da clínica 

dia”. Também falou conosco a Sharon: “Eu acho que 

a atividade de bingo e karaokê são as melhores 

atividades; pois são as que mais integram; onde os 

pacientes mais interagem”. Nesse mês tivemos várias 

atividades. No dia 06 dividimos em subgrupos e 

realizamos a confecção de cartazes com as datas 

comemorativas do mês como: dia mundial da saúde 

mental, dia do terapeuta ocupacional, dia do 

professor, dia do médico e dia do servidor público. Dia 

13 tivemos bingo e videokê e dia 20 a estagiária 

Débora fez uma palestra sobre a psicologia do 

esporte. Na próxima semana teremos a comemoração 

dos aniversariantes do mês! 

 

Por Diego 

 

http://melhorcomsaude.com/deficiencia-vitamina-d-afeta-corpo/
http://melhorcomsaude.com/como-branquear-os-dentes-com-casca-de-banana/
http://melhorcomsaude.com/como-branquear-os-dentes-com-casca-de-banana/
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

TERRÁRIOS: são jardins em miniatura construídos 
dentro de vidros, uma técnica muito antiga, que surgiu na 
Inglaterra há séculos. São bem práticos porque crescem 
em local que não recebe sol, quase não precisam de 
água. 

 

Nessa edição queremos dividir com você leitor a 
habilidade da Tatiana. Ela fez um Seminário para os 
pacientes falando sobre o cultivo de terrários em sua vida. 
Fez oficinas com os pacientes da clínica dia e clínica 
integral. Foi muito produtivo e terapêutico. Ainda temos no 
bazar! Adquira o seu!! 

 

Por Tatiana 

ESTAGIÁRIOS 

Queremos agradecer aos 
grupos de estagiários da 
UNIBRASIL e da PUC que 
realizaram estágio 
obrigatório no período de 
08 semanas, 
acompanhando atividades e reuniões com os pacientes.  

 

DEPOIMENTO 

Os vícios em geral se baseiam em algo que seu 
organismo não necessita e você usa 
constantemente; como superar os vícios? 

As duas maneiras para deixar de vez, ou substituir por algo, 
no caso do cigarro, poderia ser substituído por um chicletes, 
porém a força do vicio em uma pessoa pode ser muito forte, 
a abstinência causada por um vicio, dura pouco tempo; 
então de repente volta e assim vai até que não volte mais. 
Se os vícios estão interligados com amizades então é bom 
que se afaste tempo suficiente para se superar, embora o 
conselho seja que se afaste de vez dos tais grupos de 
usuários com vícios.  

Lembre-se tudo em excesso é vício, e todo vício deveria e 
deve ser substituído ou exterminado pela pessoa que a 
possui. O vício mata as pessoas, o vício destrói famílias, o 
vício cria guerras, o vício te mata. A força para largar um 
vício sem substituí-lo por algo, deve se basear na força de 
vontade, que cada um de nós tem. M. 

Por Tamara 

PIADA 

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? 

Por Alex 

BAZAR 

Temos Relógio em Cd e Pano de Prato pintado a mão!! Venha 
conferir esses e outros produtos de artesanato!!! 
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