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MENSAGENS DE NATAL 

 O QUE É O TAL DO NATAL? 

 

TEMPO DE FESTA, TEMPO DE AMOR, TEMPO DE 

RECONCILIAÇÃO 

FAMILIA REUNIDA, PERU, CEIA FARTA, 

CONSUMISMO 

TANTAS REFERÊNCIAS, CONCEITOS, MITOS E 

CRENÇAS... 

PARA TANTOS REMETEM A BOAS LEMBRANÇAS,             

MOMENTOS MÁGICOS VIVIDOS NA INFÂNCIA, 

PAPAI NOEL, RENA E TRENÓ, OU MEIAS 

PENDURADAS NA LAREIRA OU EM JANELAS. 

MAS, SERIA ISTO MESMO? 

QUAL SERIA O VERDADEIRO SENTIDO DESTA DATA 

COMEMORADA COM TANTA DEVOÇÃO? 

NATAL SIGNIFICA NASCIMENTO, NATAL É A DATA 

DE COMEMORAR O NASCIMENTO DE JESUS. 

PORÉM, NOS DIAS ATUAIS, MUITO SE PERDEU DOS 

VALORES INICIAIS. 

COMEMORAR O NATAL PARA MIM, É ESTAR COM 

QUEM AMAMOS, NAO IMPORTANDO O VALOR DO 

PRESENTE, NEM O QUANTO SE GASTOU  COM A 

CEIA OU COM A DECORAÇÃO.                              

PARA MIM É SIM SAUDADE 

SAUDADE DE QUEM JÁ SE FOI PARA NÃO MAIS 

VOLTAR. NATAL PARA MIM PODE SER TODO DIA, 

QUANDO TOMO CONSCIENCIA QUE ESTAR EM 

FAMÍLIA ME FAZ FELIZ; PERDOAR PRECISA SER A 

TODO MOMENTO DO ANO. 

PORTANTO SEJA FELIZ SIMPLESMENTE,                     

E FAÇA ALGUÉM FELIZ.  

FELIZ NATAL 

 

Por Nadimar 

 

 

 

NATAL 

 

O MENINO NASCEU PARA NOS LEMBRAR  

QUE A CADA DIA,  

PODEMOS NASCER PARA UMA VIDA NOVA 

O MENINO SOFREU E RESSUSCITOU  

PARA NOS LEMBRAR QUE PODEMOS VENCER AS 

TREVAS E A ESCURIDÃO.... 

AS ESTRELAS NO CÉU,  

ASSIM COM A ESTRELA DAQUELA NOITE,  

FAZ NOS LEMBRAR QUE O BRILHO DO NATAL 

 ESTÁ NO “NASCER DE NOVO”! 

Por Claudia  

 

 

 

PARA MIM O NATAL É A MELHOR FESTA DO 

MUNDO! 

EM QUE TODOS OS CORAÇÕES                                  

BATEM UNISSONOS. 

FESTEJANDO O  

NASCIMENTO DE JESUS REDENTOR!!! 

Por Naldete 

 

 

Acima nossos voluntários Edileine, Alexandre, 
Reni, Sirley, Marcio e a terapeuta ocupacional Leila 
Dick. Em nosso lindo Bazar de Natal na Festa em 
Familia da Porto Seguro Clínica. 
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PASSEIO NO MON 

 No dia 20/12, os pacientes da Clínica Dia tiveram a 
oportunidade de fazer uma visita no Museu Oscar 
Niemeyer. Veja um pouquinho da experiência contada 
por eles mesmos através das palavras da paciente 
Claudia:  
 
“Em uma manhã bastante agradável na companhia da 
equipe terapêutica da Porto Seguro, a guia do museu 
Thayná, nos levou aos diversos ambientes em 
exposição. 
Dentre os espaços visitados, o grupo pode conhecer a 
exposição “Asia: a terra, os Homens, os Deuses” 
com seus diversos artefatos, móveis, xilogravuras e 
estatuetas, todos devidamente explicados pela guia em 
um vocabulário claro e adequado a nós, pacientes e 
visitantes.  
 
Após a visita nas demais salas do acervo que compõe 
o MON com telas de artistas paranaenses e brasileiros, 
participamos de uma atividade artística orientada pela 
equipe do próprio museu, denominada “técnica do 
stencil”, onde todos puderam expressar sua 
criatividade utilizando tinta no papel. 
 
Após esta atividade, tivemos um momento de lazer e 
descontração no espaço gramado que circunda o 
MON, com a realização de um delicioso piquenique. 
Acreditamos que esse tipo de atividade realizada teve 
o objetivo de socializar o grupo, promover o lazer e o 
acesso à cultura, bem como ampliar o horizonte urbano 
dos pacientes, integrando-os na rotina social. 
 
Agradecemos a todos da Clínica Porto Seguro que 
organizaram este evento e se envolveram com a sua 
realização. Parabéns pela iniciativa!  
Desejamos que outras oportunidades como esta 
surjam para tornar o tratamento dos pacientes mais 
saudável e humano. 
 
A atividade foi acompanhada pela Dra Fabiana, 
Psicóloga Alessandra, Terapeuta Ocupacional Leila, 
Reabilitador de Dependência Química Haroldo, 
Estagiarias de psicologia Thais, Gabrielle e Leticia, e, 
Psicologa Améria aluna da formação em psicologia 
clínica. 
 
* Todos os pacientes autorizaram o uso da imagem e do 
relato. 
 
A seguir algumas fotos do evento: 
 

 

 

 

 

Acima maquete do Museu 
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FREGUESIA DO LIVRO 

 

A PORTO SEGURO CLÍNICA tem parceria com a 
FREGUESIA DO LIVRO. E nesse mês recebemos 
mais uma caixa de livros de diferentes títulos. 
Queremos agradecer á Josiane pela parceria. 

Na foto acima nossa Terapeuta Ocupacional Leila 
Garcia Dick juntamente com Eliane, que 
selecionaram os títulos para as bibliotecas da 
clínica dia e clínica integral. 

Quem lê, melhor fala, melhor ouve e melhor vê!! 

O saber não ocupa lugar!! 

Para refletir: 

Quantos livros você leu nesse ano? 

Por Eliane 

 

 

VOCÊ SABIA? 

Você já perdeu alguém que ama para aquela que é nossa 

única certeza nessa vida? Como foi vivenciar esse luto? 

Na maioria das vezes isso não é uma coisa fácil, 

precisamos de apoio para nos mantermos em pé. E que 

tal esse apoio vir em forma de “Amigos Solidários”? Esse 

é o nome do grupo de apoio da UFPR, para pessoas que 

perderam o seu ente querido. 

 

No último dia 06 de outubro o grupo completou 20 anos. 

Ele surgiu depois que uma mãe, Rosana Figurelli, perdeu 

seu filho de 18 anos. Ela também precisou de apoio e 

procurou um grupo como esse, voluntário, que ela sabia 

que existia no exterior. Como não encontrou, criou então 

o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto. 

 

O grupo oferece espaço para pessoas que passam pela 

dor do luto, desabafarem e trocarem experiências. Dessa 

forma se compartilha um apoio emocional entre as 

pessoas que passam pela mesma dor.  

Ficou interessado? Então anote algumas informações: 

  

As reuniões acontecem as Segundas-feiras na 

Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos 

Andrade, 50 - das 14:30 às 17:00h, no 1º Andar na sala 

118.  

 

O site para você obter mais informações é o: 

http://amigossolidariosnoluto.blogspot.com 

 

Por Danielli 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

Gostaria de agradecer ao tratamento que me foi 

oferecido pela clínica, pois foi muito eficiente. Nunca me 

faltou nada, nenhum desamparo. Parabéns a toda 

equipe. 

Julio 

 

Olá me chamo Silvia e gostaria de agradecer 

principalmente a psicóloga Roseni, pelo excelente 

trabalho. Pelo dr Luis  e toda equipe técnica. Hoje saio 

com meus problemas tratados, foi um tempo necessário 

e de qualidade, equipe sem igual. Muito obrigada a todos! 

Silvia 

 

Oi me chamo Matheus, e hoje sou extremamente grato a 

clínica porto seguro e seus funcionários. Um grande 

agradecimento a todos os pacientes, pois foram todos 

carinhosos comigo, me ajudando de forma imensurável 

em meu progresso. 

Matheus 

 

Que todos os profissionais da clínica porto seguro 

continuem no caminho para o bem de todos que aqui 

passam. Muito discernimento e amor em todos os passos, 

hoje e sempre. 

Everson 
 

Aniversariantes de Dezembro 

01 – João Otávio Marques – médico 
12 – Maria A. Lopes José – administração 
13 – Eloina Braz – técnica de enfermagem 
16 – Jeferson Farinazzo - enfermeiro 
22- Maria Eduarda Ribeiro – estagiária 
24 – Suzane Berger – psicóloga 
24 – Vima da Costa Santos – serviços gerais 
31 – Marli A. de Oliveira – telefonista 
 

 

ESTÁGIO 

 

Foto Acima: Dayane Senoski estagiária, Mycaely 
Rhauana Szychta estagiária e supervisoras: Analuiza  
Antunes e Leila Garcia Dick 

A Porto Seguro Clínica tem parceria com a UFPR 
(Universidade Federal do Paraná) recebendo alunos do 
curso de Terapia Ocupacional para estágio obrigatório. 

E nesse mês finalizamos mais um semestre queremos 
agradecer ás excelentes estagiárias comprometidas 
com o aprendizado na Saúde Mental. 

 

No último dia 03 
participamos da 
devolutiva no 
Campus da UFPR. 

 Ao lado estagiária 
Dayane Senoski, 
terapeuta 
ocupacional Leila 
Dick (supervisora 
local),   Profa Monica 
M. Macedo Ignacio 
(orientadora) e 
estagiária Mycaely 
Szychta         
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ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

PALESTRA DE INTEGRAÇÃO CLÍNICA DIA E INTEGRAL 

 

No dia 13 de novembro foi realizado uma palestra sobre 

alimentação saudável com a nutricionista Meire C. de 

Oliveira CRN8-844, que já esta a 20 anos na profissão. 

Como ela mesma disse, ela é uma nutricionista raiz e nos 

deu conselhos sobre alguns alimentos. 

 

Você sabia que todas as frutas contém frutose (açúcar das 

frutas)? Mesmo em pequena quantidade como no 

maracujá e no limão. Sendo assim devemos ter cuidado 

com a quantidade de frutas que comemos.  

 

Sabendo disso e pensando no equilíbrio das frutas 

podemos reanalisar o Abacate. Ele é uma fruta, como a 

Meire citou, do bem, ou seja, sua gordura é benéfica. 

Além disso auxilia no controle do colesterol total e 

triglicerídeos, porém, é muito calórico. Então você deve 

consultar um nutricionista para saber como utilizá-lo 

corretamente para lhe beneficiar e não prejudicar. A uva, 

a goiaba e a manga também são ricas em vários 

nutrientes, mas altas em calorias. Cuidado para não 

comer demais, hein.  

 

E para você que gosta de chocolate uma boa notícia, 

desde que ele seja de 100% a 75% de cacau, ele é 

funcional também comendo na medida certa, é claro. 

Mas atenção para aqueles diabéticos que comem o 

chocolate diet, apesar do açúcar quase não existir ele tem 

60% mais de gordura do que os outros chocolates.  

 

Sabe o que pode ajudar na depressão? Brócolis! É isso 

mesmo, você que esta pra baixo nesse momento e 

precisa de uma alimentação saudável (aliás, quem não 

precisa?) pode encontrar nos vegetais verdes escuros, já 

que possuem fósforo, zinco e magnésio. 

 

Uma dúvida que surgiu era se o amendoim era funcional, 

ao que a Meire disse que não, nem ele e nem o ovo. Mas, 

se você quer saber de um alimento que é, são as nozes. E 

ela não recomenda algo que nos dizem que é muito 

saudável… A soja orgânica. Segundo a doutora a soja é o 

alimento mais estudado no mundo e tem grandes 

chances de provocar alergias. Agora uma boa opção de 

suco saudável é o suco detox, um que foi passado pela 

doutora é o de abacaxi, hortelã e gengibre.  

 

Um dado alarmante que a Meire trouxe é que 10 entre 10 

crianças nascidas em nossa cidade tem algum tipo de 

problema provocado pela má alimentação dos pais. 

Vamos rever nossos hábitos alimentares para uma 

geração mais saudável!  

Por Danielli 

 

CULINÁRIA 

Nossa culinária 
destaque da 
edição foi o 
delicioso X-
Salada feito 
por Denise e 
Helton 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

  Redação Geral:  Claudia, Danielli, Eliane e 

Matheus  

Participações:  Claudia, Nadimar e Neodete  

Equipe Responsável: Leila Garcia Dick  

                                     Terapeuta Ocupacional 
 

   Para Sugestões:  

   Visite nosso site: www.clinicaportoseguro.com.br 

   Facebook: www.facebook.com/portoseguroclinica 


