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DIA DAS MÃES 

Saudades da minha “Mainha”, que mesmo depois 

de adulto ela me dava colo, lavava minhas roupas e 

deixava a comida pronta, mesmo eu sendo casado 

ela tirava cravos da minha pele e andava de mãos 

dadas na rua comigo. 

Saudades de quando aos finais de semana ela 

fazia cuscuz que minha esposa gosta e ainda 

fritava ovos para fazer com que a comida ficasse 

ainda mais saborosa. 

Saudades de “mainha” que se foi e eu tive o maior 

prazer em ser filho dela. 

“Cuide bem da sua, ela é única”. 
 

 
 

Por Thales    

CURIOSIDADES 

CURIOSIDADES SOBRE O VINAGRE: 

 

- MATA PIOLHO: Passar vinagre atrás das orelhas 

e na nuca 

- TIRA OLEOSIDADE DO CABELO: 1 colher 

vinagre jogar no cabelo 300 ml de agua 

- TIRA BOLOR DO GUARDA ROUPA, GORDURA 

DO FOGÃO: 1 litro água, 1 colher bicarbonato, 1 

copo vinagre(mistura tudo) e aplica. 

- TIRA CHULE E MATA FUNGOS: Passar vinagre 

no pé e no calçado com algodão. 

- MATAR ARANHA MARROM: 1 copo de vinagre, 

mistura os dois: 1 copo de água, passar pano na 

casa.  

Por: Cidiane       

 

 

ANIVERSARIANTES MARÇO 

  01/03 – Margarete (enfermeira) 

  02/03 – Fábio 

03/03 – Marli 

05/03 – Giovana Ap.  

12/03 – Fernando 

16/03 – Daiane 

17/03 - Ana Rosa  

27/03 – Giovana S.  

  21/03 – Eduardo (médico)   

  30/03 – Diego  

 

ANIVERSARIANTES ABRIL 

10/04 – Helio Oliveira (médico) 

16/04 – Ana Luiza Pletz (médica) 

   Janete Carmen da Silva (técnica de enfermagem) 

17/04 – Clara 

18/04 – Eduardo Tacla (médico) 

24/04 – Fernanda Elias (psicóloga) 

             Paulo Ribeiro (prof Educação física) 

 

 

Por Patrícia 

PIADAS 

Dois bebês na maternidade:  
-“Oi, você é menina? 
- Sou sim e você? 
- Sou menino! 
- Como você sabe? 
- Deixe a enfermeira sair que eu te mostro (diz o 
menino com cara de safado) 
- Ei, ela já saiu, me mostra? 
- O menino levanta o lençol e diz: Viu? Meu 
sapatinho é azul! ” kkkkkkkkkkkkkkk 
 
“CUIDADO! Novo golpe se alguém lhe oferecer um 

óculos sem lentes, fique esperto é armação.“ kkkk 

Por Vilma 

http://www.ibca.org.br/como-surgiu-o-dia-das-maes/
http://patyshibuya.com.br/tag/parabens/
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

- Um psicólogo suíço chamado JUNG afirmava que 

invocado ou não ele (poder superior) está sempre 

presente. Estive nesta clínica algumas vezes e em 

todas elas vejo sua presença, seja através dos 

pacientes com os mais diversos transtornos 

psiquiátricos e dependências químicas, seja através 

dos vários profissionais que aqui atuam. Assim, de 

uma forma e até contraditoriamente agradeço a ele 

por ter colocado essas pessoas em meu caminho, 

seja para o bem ou para o mal, pois o mundo não é 

feito de qualidades? Agradeço até o meu maior 

problema (o alcoolismo) porque sem ele, talvez, 

não teria oportunidades de um maior auto 

conhecimento! Obrigado Deus!                       Fábio. 

 

- E aí galera, sou a Fabi hoje 17/03/16 numa quinta-

feira completo hoje 30 dias de internamento. 

Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau... gente levem a 

sério o tratamento, e nunca deixem o mal entrar em 

seus corações, fé em Deus e pé na tábua. Fabiana.  

 

- Me sinto preparada para enfrentar a minha vida. 

Descobrindo que os pontos que me eram negativos 

se tornaram positivos. “Só deixam fazer conosco o 

que nós permitimos.”                               Giovana S. 

 

- “O que é maior que o mundo, e menor que um 

grão de areia?” R. nada cada um é diferente um do 

outro. Aos amigos que ficam desejo melhoras para 

todos e todas.                                               Sandro.  

  

- “Ser ou não ser a questão?” Eu passei por aqui e 

desejo à todos felicidades!                            Letícia. 

  

- Não foi fácil... senti muita saudades da minha vida 

lá fora. Senti falta dos meus pais, irmãos, 

sobrinhos, amigos... Abraços, sorrisos... Me senti 

sem nada aqui no começo. Mas, vocês foram se 

aproximando, Primeiro por estarem em uma 

situação um pouco parecida. Quando me dei conta 

muitos de vocês me tiram sorrisos, e até mesmo 

gargalhadas. Quando a dor apareceu, pude contar 

com os braços fortes de vocês. Saio daqui com o 

coração cheio dos mais sinceros agradecimentos. 

                                                                    Gislaine.     

- Agradeço a oportunidade por ter tido um ótimo 

tratamento por ótimos profissionais dentro desta 

clinica, vou levar o aprendizado que tive aqui pra 

toda minha vida e lutar por minhas vitorias. Espero 

que todos saiam daqui bem como eu desejo a 

todos paz e felicidades. Obrigada por tudo. Camila. 

 

- Agradeço primeiramente a Deus, por ter tido essa 

vitória do meu tratamento na clinica. Agradeço aos 

profissionais por terem me proporcionado um 

tratamento com êxito ate o momento.Vou levar para 

a vida toda, esse tratamento que tive. Hélio. 

 

- Só pude agradecer pelos conhecimentos nesses 

dias que passei na clinica. Os profissionais como 

Dr. Cristina e Vanessa, me trouxeram um alivio no 

momento em que eu estava doente, as 

profissionais Leila e Cintia ajudaram com as 

terapias. Agradeço a Deus por tudo e por todos. 

Patrícia F.                                                

 

Por Patrícia 

REFLEXÃO 

Doar-se.  

O amor é a única coisa que, quando 
mais se dá mais se tem! 

Me pergunto por que muitos de nos damos tanto 
amor e acabamos sem nada? 

Será que o que de fato tínhamos era amor? Medo? 
Medo de perder, ficar só... 

Afinal, o que há de errado com a solidão? 
Dar amor não significa anular-se, para viver a vida 
do outro, pois para de fato doar-se para o outro, se 

faz necessário ter/ser tudo de si. Enfim, caímos 

naquele velho ditado: “Só se da o que se tem.” 

Por Gislaine 

http://blog.sucessoclub.com.br/modelos-de-carta-de-despedida/
https://twitter.com/refiexoes
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DESENHO DA EDIÇÃO 

Nessa edição escolhemos 03 desenhos que 
expressam o momento da arte na vida de dois 

pacientes: 

Stramble 

 

Uma técnica que conheci a cerca de 02 anos, 
principalmente pelo relaxamento que ela da a quem 

desenha 

 

 
 

Por “G.”  

 

Hydrazil – Arvore da Vida – Essa pintura representa a 
vida que tentei. Agora ela é valiosa para mim. 

Por Diego 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

Os pacientes fizeram uma votação dentre as 
atividades da casa e elegeram duas que o grupo 
mais aprecia, seguem: 

MUSICOTERAPIA: É uma atividade de cada 

paciente escolhe uma musica sobre o que esta 
sentindo, vivendo e a musicoterapeuta Cintia toca 
e faz cada um expressar aquilo que esta sentindo 
no momento. 

DESCONTRASOM: O musico Cristiano vem com 

seu violão e antes de começar a atividade 
musical, faz um aquecimento vocal, corporal e de 
respiração para relaxamento. Depois os pacientes 

vão escolhendo suas musicas de preferencia. 

Por Cidiane 

BEM-ESTAR 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 

O sucesso do programa A.A. (Alcoólicos Anônimos) 
deve-se ao fato de quem não esta bebendo ter uma 
excepcional facilidade de ajudar um bebedor 
problema. Esta é a simplicidade do programa de 
A.A. 
Quando um recuperado pelos passos, relata seus 
problemas com a bebida, descreve como está sua 
sobriedade e o que encontram em A.A. é a 
oportunidade de experimentar essa possibilidade.  
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O centro desse programa sugerido está proposto 
em 12 passos. 

Por Dalvemir 

CULINÁRIA 

Minha mãe sempre contava que quando eu era 
criança queria ser padeiro, cresci fiquei 
independente e nunca aprendi a fazer um bolo. 
Até que minha esposa (Khristiane) pediu para fazer 
um simples biscoito de maizena e acabei 
descobrindo um dom que me ajuda a desviar os 
pensamentos e a saudade que sinto da minha filha. 
Hoje tornou-se uma segunda renda para minha 
família e é algo que faço com muita satisfação. O 
que começou com apenas um biscoito de maisena, 
que todos aprovaram o sabor, hoje faço diversos 
tipos de biscoitos, como: Alfajor, Goiabinha, 
amanteigados e biscoitos decorados para datas 
festivas além de bolos coloridos saborizados. 
 
Aqui na clínica estou ensinando os pacientes a 
fazer bolachas decoradas para o dia das mães na 
comissão de culinária, Segue as fotos abaixo:  
 

 
 
 
 

 
 

 
Acima Thales, Claudinéia e Letícia 
 
Essa atividade vem trazendo momentos de alegria, 
descontração e troca de receitas entre os 
pacientes. Me sinto realizado em ajudar e ensinar. 
Tivemos 02 grupos participando e faremos outros 
momentos. 
Obrigado Clínica Porto Seguro por valorizar minha 
habilidade e meu talento!! 
 
Ps. : A imagem acima foi  autorizada pelos pacientes. 

 

Por Thales  

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

No último dia 12 realizamos a atividade chamada 
FAZENDO ARTE  com os pacientes da clínica dia e 

clínica integral. Foi muito produtiva, criativa, e 
motivadora essa atividade. Pois cada grupo deveria 
utilizar os materiais que continham dentro das 

caixas e utilizar a criatividade para montar uma arte. 

Cada grupo surpreendeu!! Você pode conferir as 

fotos em nosso mural na clínica!! 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral: Cidiane, Gislaine, Patrícia, Vilma  

Participações: Dalvemir, Thales  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 

        Alessandra Nascimento 

                                     Psicóloga Residente 
 

   Para Sugestões: gazeta@clinicaportoseguro.com.br 
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