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NATAL EM FAMÍLIA 

Realizamos na última quarta feira dia 13 nossa FESTA 
DE NATAL com as Famílias. Foi um momento de 
muita descontração, diversão e emoção. Iniciamos com 
Guto Zafalon parceiro da Porto Seguro; despertando  
gargalhadas com a Terapia do Riso. Em seguida olhos 
marejados de emoções com o coral dos pacientes. Nos 
presentearam com canções que tocaram a alma, o 
coração e que tocaram o público.   

 

Acima nosso bazar diversificado de novidades, 
com nossos voluntários Claudenir e Sirley. 

 

Pacientes se permitindo sorrir!! 

 

 

 

 

 

 

Guto Zafalon, Ana Letícia (gestora hospitalar) e 
Prof Paulo (atividade física) 

 

Prof Paulo, Guto Zafalon e Leila Dick (terapeuta 
ocupacional) 
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Cintia (musicoterapeuta), Patricia (ex-paciente), 
Sheron (ex-paciente), em seguida equipe de 
estagiários da porto seguro.  

As imagens acima foram autorizadas e cedidas para 
divulgação na gazeta 

 

ESPAÇO CULTURAL 

 Resenha “o Menino Verde” 

Uma fábula tão inspiradora que na minha infância 
aguçou sentimentos inimagináveis capazes de me levar 
ao quintal do vizinho (eu morava em prédio) enterrar 
papeis de balas e até algumas moedas, tornou-se ainda 
mais inspiradora nesse momento em que o exercício é 
justamente o oposto: desenterrar virtudes, bondades, 
ingenuidades, purezas inofensivas que brotaram junto 
com a minha vida e tentar colher alguns frutos 
desperdiçados pelo caminho.  

Respeito de mais a grandeza do autor e a perfeição 
dessa sua Obra a qualquer momento. Sentimento que 
me levou a preferir fazer uma simples analogia desse 
meu momento com a Obra, ao risco de ser eternizado 
como “O Pretencioso Do Meu Dedo Verde”, marcando. 
Vi a escrita sua existência – em algum lugar – 
comentários (jamais) superficiais quem dirá aqueles 
mais condizentes, a minha natureza: os sustentados. 
Entendido. Aceito. 

Corresponder à altura a confiança que me fora atribuída 
para escrever uma resenha sobre o livro com a 
preocupação de deixar uma mensagem positiva, me 
levou a pensar algo novo de forma exaustiva e aqui 
segue o meu registro. 

Da casa que brilha, onde não sou igual a todo mundo e 
onde ninguém é igual a ninguém – por isso recebemos 
tratamentos diferenciados – escrevo essas linhas 
fazendo, portanto, esse meu registro. Aqui, em comum, 
e mesmo assim nem todos, apenas a convivência mútua 
por negligência à ordem social; beneficiados sem a 
menor dúvida, uma vez que não estamos na prisão, um 
privilégio para nossa autocorreção. 

Precisamos ser vigiados de perto, pensamos de mais! 
Queremos voltar a viver bem o mundo lá fora, algo tão 
distante quanto um sonho bom, mas “ninguém pode 
evitar os sonhos”. 

Por vezes as estrelas, por vezes a lua, por sempre o 
acaso, estar na casa que brilha provém de cuidado, 
pois, “se não tomar conta desse garoto, vai acabar 
caindo num buraco!” . 

Dona Mamãe e Senhor Papai, criadores de todos os 
Meninos do Dedo Verde, nos mostram que nossas 
recusas aos seus conselhos e ensinamentos são 
motoristas do ônibus, do taxi, da carona, do uber, que 
nos trouxe até aqui. “ A vida, afinal, é a melhor escola 
que existe”. 

Mas, é preciso passar de ano, é preciso passar o ano, é 
preciso mudar por todos os anos, e isso só será possível 
após a mais difícil e grandiosa atitude: denunciar a si 
próprio. Ela nos fará conviver, ouvir, ajudar, tolerar, 
chorar, lamentar, aprender, agradecer, crescer, vencer, 
cada um ao seu tempo, cada um à sua medida, cada um 
a seu preço mas com uma única certeza em comum: “... 
não importa o nosso nome. Tem muita gente torcendo, 
rezando, trabalhando, para sairmos daqui, novamente” 
Titu’s. 

 

Por José Mauro  
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DESENHO DA EDIÇÃO 

Árvores Africanas 

 

A primeira ideia que eu tive ao pintar essa árvore foi que 
eu amo a natureza, natureza me traz paz, e quando me 
disseram que era uma árvore africana, eu me 
impressionei muito, pois eu não sabia. No início do meu 
tratamento foi bem confuso, pois eu estava bem 
confusa. Eu falava muito, e isso irritava as pessoas, tinha 
uma explosão dentro da minha mente. 

Agora estou organizada, muito grata a meu Deus, e 
estou saindo daqui muito bem, muito em paz, e 
agradeço a todos da equipe que me ajudaram e me 
apoiaram.              Por Vilma 

Dois Corações 

 

Quando cheguei na Porto Seguro tinha um coração 
cheio de tristeza, ou seja, o primeiro coração negro 
envolto na escuridão que estava vivendo. Foi quando 
pensei em por fim em tudo e tentei o suicídio, mas 
graças ao meu Deus, fui socorrida a tempo, tive três 

paradas cardíacas, e precisei ser entubada. Os médicos 
já haviam avisado à família que só por um milagre eu 
sairia da UTI com vida. 

Mas como tudo tem seu tempo, três dias depois saí da 
UTI, ficando mais dois dias no quarto, foi quando me 
encaminharam para cá. Aqui fui muito bem recebida e 
o tratamento foi um sucesso. Agradeço à todos os 
profissionais que me ajudaram. 

Agora o segundo coração radiante é de alegria e 
colorido. Aos pacientes também quero agradecer, pois 
apesar de todos com seus problemas sempre trouxeram 
uma palavra de conforto e muito carinho. Levarei deste 
lugar somente boas recordações. Beijos à todos! 

Por Cirany 

Raízes, Equilíbrio e Frutos 

 

Todos nascemos, criamos raízes profundas em nossa 
infância, seja ela boa ou ruim. Às vezes sofremos 
traumas na infância e adolescência, que ao crescer 
pensamos ser feridas incuráveis. Porém crescemos, e 
viramos adultos, e temos que assumir 
responsabilidades, que por vezes não nos sentimos 
capazes de enfrentar.  

Vamos então criando traumas na vida adulta. Mai uma 
vez nos sentimos travados por esses traumas, é como 
viver sem uma luz no fim do túnel. Porém há sempre 
alguém para estender a mão para nos ajudar a 
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encontrar o equilíbrio, amigos, nossa família que muitas 
vezes pensamos não se importar: sim eles se importam, 
Este lugar para mim é a Clínica Porto Seguro, onde sou 
cuidada com muito carinho por toda a equipe, só tenho 
a agradecer a todos vocês. 

Por Taty 

REFLEXÃO 

“A Humildade é a veste mais importante para o 
encontro com Deus”                                            Por Maria  

  

MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 

- Como a vida, meus dias aqui não foram constantes e 
somente de alegria. Foi difícil, desde passar um minuto 
a cada minuto pensando em meus familiares, até passar 
dias molhando o travesseiro com muitas lágrimas 
saudosas. 

Aos poucos descobri o sentido da nomenclatura “Porto 
Seguro”. Cada sorriso, tapinha sutil e reconfortante nas 
costas, olhar acolhedor que falava tanto, comecei a falar 
e acreditar que poderia melhorar como ser humano e 
conhecer a mim mesma. Obrigada à todos!!!                                                                      
Por  Loriane 

- Estar na Porto Seguro é sempre uma experiência 
única. Já estive aqui diversas vezes, mas sempre há algo 
novo a aprender. 

Novos amigos, colegas, experiências, informações, 
relatos e histórias de vida que nos acrescentam mais e 
mais a cada dia. 

Tenho muito a agradecer à equipe, aos amigos e colegas 
e a todos que contribuíram de alguma forma para 

minha recuperação. Muito Obrigada a Todos!                                 
Por L.F.S. 

 

 

 ANIVERSARIANTES DEZEMBRO 

 

11- João Otavio Sorrilha Marques (médico) 

12 – Maria A. Lopes José (Faturamento) 

13 – Eloina Braz (auxiliar de enfermagem) 

15 – Luiz Fernando Motta (médico) 

16 – Jefferson Farinazzo (enfermeiro) 

22- Adriane dos Santos (telefonista) 

24 – Suzane Berger (psicóloga) 

31 – Marli Aparecida de Oliveira (telefonista) 
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ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Temos realizado várias atividades com a clínica dia e a 
clínica integral. Dentre elas convidamos a voluntária 
Hilda para ensinar o cultivo de plantas suculentas com 
os pacientes. 

A experiência foi muito positiva. Pacientes tiveram uma 
experiência bem interessante. No dia seguinte na visita 
pediram para os familiares levarem para casa ajudando 
a cuidar. Referiram que o vaso representa a vida. Essa 
vida que eles vieram resignificar aqui. 

 

 

COMISSÃO CULINÁRIA 

Pacientes estão bem animados pois adquiriram um 
fogão novo para a comissão com acendimento 
automático. Começaremos 2018 com equipamento 
novo para testarmos novas delícias!! Se prepare!! 

 

ENSINO 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Passamos por algumas mudanças em nosso curso, 
por motivos externos Adilson e Maria Luisa se 
despendem do curso prático, deixando muita 
saudade, aprendizado e amizade. Levando 
aprendizado, experiência, troca. Boa sorte nessa 
nova fase de suas vidas. 

Para 2018 nossa turma de segundo ano serão: 
 
Patrícia Ussyk 
Suzane Berger  

A FAMÍLIA PORTO SEGURO DESEJA 
A VOCÊ E TODA SUA FAMÍLIA UM 
NATAL COM MUITA ALEGRIA, PAZ, 
UNIÃO e CARINHO! 

 

 

QUEM EM 2018, possamos continuar 
com a parceria  na valorização da vida, 
porque acreditamos que VIVER VALE 
A PENA!! 

 

 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Cirany, Tatiana, José Mauro 

Participações:  Maria 

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões:  

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 


