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ENTREVISTA 

O Homem de ferro 

 
A imagem acima foi autorizada por Everton e Claudenir 

 

Ao olhar os delicados chaveiros feitos pelo Sr. 

Claudenir, voluntário nas oficinas de artesanato na 

clínica, não se imagina que estas mesmas mãos 

trabalharam em pesadas máquinas por décadas 

em uma indústria metalúrgica. Quem vê Claudenir 

Aparecido da Silva, aposentado de  52 anos de 

idade sorrindo rodeado de carretéis, de fios e 

agulhas passando seu conhecimento de artesão e 

de vida também não imagina que este mesmo 

homem amargou uma profunda depressão por dez 

anos. Uma depressão profunda, que necessitava 

de 13 medicamentos para ser tratada, ela agravou 

o alcoolismo de Claudenir e, ironicamente, o trouxe 

a este Porto Seguro.  

 

Ciente de que precisava de ajuda ele procurou o 

internamento integral há dois anos e meio atrás e 

em seguida passou pela clínica dia. Assim que saiu 

de alta, por sugestão do reabilitador Haroldo, se 

tonou voluntário na instituição e desde então ocupa 

a função com orgulho e dedicação. “É uma forma 

de retribuir”, conta Claudemir. “Eu sou tão feliz e 

respeitado pela equipe que me sinto em casa”, 

revela o ex paciente.  

Durante todo este período, pós internamento, 

Claudenir se mantém em abstinência.  

 

O voluntariado, segundo ele, é um dos pilares para 

a manutenção do seu tratamento, juntamente com 

a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico.  

 

 

É bom ressaltar que para muitos pacientes os 

grupos de mútuo ajuda são fundamentais neste 

processo. Claudenir é umas das provas vivas de 

que é possível mudar de vida mesmo após 35 anos 

de uso abusivo de álcool.  

 

Claudenir fez do voluntariado um pilar para a 

abstinência.  

E você, já pensou qual será o seu? Bom tratamento! 
 

Por Everton  

 

   

OFICINA DE MOSAICO 

Inciamos na última sexta feira a atividade -  
Reconstruir: Oficina de Mosaico; uma terapia 
expressiva que usa o potencial criativo, e é capaz 
de ajudar o indivíduo a resolver problemas, bem 
como desenvolver e gerenciar seus 
comportamentos e sentimentos, reduzir o stress, 
melhorar a auto-estima e a própria consciência. 
Permite ao individuo uma compreensão mais 
profunda dele mesmo. Na coordenação da 
estagiária Fernanda segue a obra da Mônica: 
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ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

O RISO TERAPÊUTICO 

Diz o velho ditado que sorrir é o melhor remédio. O 
ato de sorrir envolve mais de 100 músculos no corpo 
e produz endorfinas responsáveis pelo relaxamento 
e bem-estar, o que favorece uma situação de 
recuperação salutar. 

Em março de 2013 foi criado o grupo Tutores do 
Riso, formado por acadêmicos da área de saúde do 
Centro Acadêmico Campos de Andrade – 
UNIANDRADE, que iniciou suas atividades de 
voluntariado em asilos e abrigos da grande Curitiba.  

Com seus membros caracterizados como palhaços 
e utilizando como ferramenta a música terapêutica. 
Com um repertório baseado em músicas de época 
(com pacientes acima de 60 anos) e brincadeiras 
com balões de ar, o grupo atuou um ano em 
diversos lares, asilos e abrigos, com duas visitas 
mensais. 

Ao final de 2014, um desafio; realizar uma visita em 
todos os leitos do Hospital do Idoso Zilda Arns. 
Desafio dado, desafio cumprido, e uma nova 
parceria em realizar visitas mensais. 

Desde então, o grupo veio crescendo. As 
responsabilidades, parcerias e inovações também. 

Hoje contamos com 42 membros e parceria com 
diversos hospitais, lares, abrigos e casas de 
repouso. Atuando como palhaços de hospital de 
forma voluntária, levando o riso, a alegria e o bem-
estar a pessoas institucionalizadas, duas vezes por 
mês, nos sábados.  

Contamos com uma página no facebook, e no 
youtube, onde são divulgados fotos e vídeos de 
ações e visitas realizadas. Confira e deixe seu curtir. 

A foto a seguir foi cedida por Irajá  que utilizou o 
material visual para trazer um seminário para os 
pacientes na atividade: SEMINÁRIO de PACIENTE 
para PACIENTE. 

Já fizemos também uma parceria com esse grupo 
que virá na Clínica Porto Seguro trazer um pouco de 
riso, alegria e bem estar. 

 

Por Juliana 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

Na última terça feira dia 20 tivemos uma atividade 
de integração da clínica dia e clínica integral. 
Onde as psicólogas Suzane e Patrícia abordaram 
o Tema: Linguagem não violenta. Esta 
atividade nos propôs uma reflexão sobre como 
estamos passando as informações quando nos 
comunicamos com o próximo e se a pessoa, 
realmente nos entendeu. Também nos ajudou a 
diferenciar emoção de sentimento. Sendo assim 
podemos entender nossos sentimentos e melhor 
nos expressarmos com nosso semelhante. 

                         Por Juliana 
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REFLEXÃO I 

 “Diga a você mesmo que é capaz de seguir com 
seus planos de melhoria para sua vida, mesmo que 
o mundo te diga o contrário. O que vale é o que 
vem de você! Não pense que não vale nada, que é 
inútil ou que está sozinho. Seu propósito logo será 
descoberto e você perceberá o quanto vale a pena 
SIM. Você é especial e tem alguém que te ama! 
Não desista da sua melhora, não desista de você, 
não desista da sua vida. Faça tudo valer a pena, 
mesmo que a vida te chute e te derrube, mesmo 
que dê vontade de desistir! Você não caminha 
sozinho, você não está sozinho!!” 
 

   Por Narjara  

 

REFLEXÃO II 

 MUDANÇA 
 
“A mudança é um meio de ir além da pessoa que 
você pensou que era de transformar-se em uma 
pessoa mais profunda e mais forte” 
 
“A mudança é a chance de se ver além da vida que 
se planejou, as novas possibilidades que a vida 
pode oferecer”  
 
Fonte: A mudança (A chance do recomeço) 
Susan Squellati Florence 
 
 

 
 

Por Juliana  

  

 

DESENHOS DA EDIÇÃO 

 

MANDALA DA PACIÊNCIA 

 

Fiz essa mandala para representar a 
paciência que preciso ter aqui. É bom agora 
pensar que estou bem cuidado aqui na 
Clínica Porto Seguro. 

Infelizmente tive uma crise de ansiedade e 
pânico e percebi que pintar, escrever e 
desenhar me deixam bem mais calmo e 
tranquilo. Quero poder espalhar essa 
paciência porque aqui dentro não sou o único 
que precisa ter paciência. E lá fora também é 
necessário ter paciência com as coisas e com 
as pessoas.  

Referente as cores da mandala: Dizem que 
laranja atrai boas energias, então pintei a 
mandala de laranja e cores que combinam 
com o laranja. É minha cor favorita. Cor das 
roupas dos monjes e dos garis, é uma cor 
abrangente e universal. 

Por Juliana 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

“Em 12 anos de abuso de “alteradores de 

percepção” este foi meu primeiro internamento. Só 

estando aqui dentro vi o quando precisava parar 

tudo e buscar este autoconhecimento. Precisava 

levar a sério a minha doença. Só posso agradecer 

tudo o que aprendi nestes 27 dias (e foi muita coisa 

pelo pouco tempo!). Saio de alta melhorada, 

agradecido com toda a equipe, os demais 

pacientes e orgulhoso de mim. Vejo a Porto Seguro 

como uma escola e espero manter os estudos 

acerca da minha condição para poder gozar de 

toda complexidade e beleza que há em estar vivo 

e não se limitar em lutar contra um desejo de 

autodestruição”. Everton 

 

“No momento em que entramos na clínica 

debilitados, com a moral baixa e envergonhados 

com a recaída; não vemos a hora que os dias 

passem, o tratamento acabe e a alta chegue logo. 

Contudo com o passar dos dias, com a participação 

nos grupos terapêuticos, atividades com música, 

atividade física e a programação com tantas 

ocupações. Posso falar com autoridade: DÁ 

VONTADE DE FICAR UM POUCO MAIS.  

Porém lá fora temos pais e filhos nos esperando. 

Chegou a hora de encarar o mundo, fortalecido 

com tudo que aprendi aqui; com a equipe 

multiprofissional e com as fabulosas amigas que 

ganhei. 

Agradeço a Deus por todos, pretendo carrega-los 

em meu coração pelo resto da minha vida, pois 

amizades e pessoas especiais que tanto nos 

identificamos, encontrar tantos de uma só vez, só 

pode ser um presente de Deus. OBRIGADO Porto 

Seguro!! Rodrigo 

  

“Quando comecei o tratamento em clínica dia eu 

não conseguia participar de algumas atividades 

como por exemplo: artesanato. Eu achava que não 

iria conseguir fazer nada. Mas numa segunda feira 

eu me surpreendi comigo mesma, porque participei 

e fiz 03 lindas flores de fuxico com a voluntária 

Reni. E eu adorei, ficaram lindas, fiquei tão feliz que 

até comprei para mim. Quando nos permitimos nos 

surpreendemos com o que somos capazes.” 

Marizete 

 

“Começo agradecendo a todos os profissionais e a 

equipe por todo cuidado e carinho dedicado a cada 

um de nós. Agradeço especialmente de todo 

coração à psicóloga Janaína que muito me ajudou 

nesses dias de desintoxicação, assim como as 

psicólogas Patrícia e Jiane. Parabéns à Porto 

Seguro pelo excelente trabalho. Meus sinceros 

agradecimentos”. Steicy 

 
 

Por Juliana e Everton 

CULINÁRIA 

            
A imagem acima foi autorizada por Hellen e Gislaine 

Nessa edição queremos deixar você leitor com 
água na boca, pois Hellen e Gislaine prepararam 
um delicioso bolo de chocolate com cobertura de 
brigadeiro e morangos.  

Semanalmente temos 02 culinárias: 01 da clínica 
dia e outro da clínica integral.  

Tudo que é feito com amor e carinho fica mais 
gostoso!! São experiências únicas que levamos 
para toda uma vida. 

Por Hellen e Gislaine 
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ANIVERSARIANTES  

MARÇO 

01 – Margareht L. Carvalho (enfermeira) 
02 - Juliana 
05 – Clarissa M. B. Araujo (médica) 
06 – Keila 
07 – Diego 
08 – Tiago 
11 - Carolina 
11 - Narjara 
19 - Matheus 
21 - Eduardo M. Nagai (médico) 
26 – Jiane Adão (psicóloga) 
26 – Licélia Justi Braga (médica) 
   
  

ABRIL 

06 – Juliana    
06 – Selma D Scremin  (psicóloga) 
10 – Hélio B. Oliveira (médico) 
10 – Luiz Fernando Petry Filho (médico) 
14 – Amanda Luiza Stroparo (psicóloga) 
16 -  Maria das Graças Barros (serviços gerais) 

17 – Juliana 
20 – Valdecir Buckener (técnico de enfermagem) 

21 -  Luciana  
21 -  Francisco 
24 – Fernanda F. Elias (psicóloga) 
24 – Paulo Ribeiro (educador físico)  
30 – Denise 
 
 

 
 

Por Juliana e Everton 

 

 

BAZAR  

Nosso bazar esteve em grande movimentação no 
período da páscoa. Agora começamos as artes 
para o período do Dia das Mães!! 

 

 

 

           

Por Marisete  
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ENSINO 

ESTÁGIO 

Estamos com um grupo de 07 estagiários. 

Ana Leticia  Bezerra (psicologia) 
Dayane Kliguer  (psicologia) 
Fernanda L. Menosse (terapia ocupacional) 
Francielle  F. Palitowski  (terapia ocupacional) 
Gabrielle Zaniolo  (psicologia) 
Jurema Sanches Borsuk (psicologia) 
Thais Prodocimo Ramos (psicologia) 
 

 

CURSO PRÁTICO DE 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

Nesse ano iniciamos mais uma turma do curso 
prático de psicologia clínica.  

Primeiro Ano           

Amanda Stroparo 
Améria Vilas Boas 
Jiane Adão 
Selma Simões D. Scremin 
 

Segundo Ano 
 
Patrícia Ussyk 
Suzane Berger 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM PSIQUIATRIA Acreditado pela ABP 

Iniciamos também nesse ano o curso de 
Especialização em Psiquiatria.  

A turma conta com 04 médicos: 

Carlos Daniel Caixeta 
Fernanda D. Patel Muller 
Licélia Justi Braga 
Mauro Eduardo Garcia Filho 
 

Sejam todos bem vindos!! 

 

VOLUNTÁRIOS 

Nosso grupo de voluntários está crescendo. 
Contamos hoje com 08 voluntários dispostos a 
doar o seu tempo e passar um pouco de sua 
história de vida.  

QUEM DOA TEMPO GANHA O DIA!! 

1. Claudenir 
2. Edileine 
3. Fábio 
4. Reni 
5. Rita 
6. Sirley 
7. Stela 
8. Venilton 

 

 

  Redação Geral:  Everton e Juliana 

Participações: Claudenir, Hellen, Irajá e Gislaine  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 

   Para Sugestões:  

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 

 

http://www.clinicaportoseguro.com.br/
http://www.facebook.com/portoseguroclinica

