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EDIÇÃO 69
 

ATIVIDADE DA EDIÇÃO 

RODA DE VIOLA  
 

Neste mês tivemos vários 

momentos de Roda de 

Viola na sala de TV. 

Temos percebido que estes momentos se tornaram 

especiais para cada um de nós, pois nos fizeram 

buscar nas lembranças aquelas canções que tocam 

a alma. E partilhar estes momentos com os colegas 

á noite e finais de semana; se tornaram um 

momento único, pois  liberamos sentimentos que as 

vezes não sabemos expressar. Obrigado Porto 

Seguro!!!    

  Por  Jean   
 

REFLEXÃO I 

 
Muitas vezes nos deixamos ser rotulados e 
aceitamos por estarmos com nossa auto-estima 
baixa. O meu conselho é que não aceitemos os 
rótulos. Pois a busca da felicidade e do equilíbrio 
deve estar em nós e não nas pessoas que nos 
julgam. Quando entendermos isso tudo, ficará mais 
fácil. 
“Ninguém é capaz de nos fazer infeliz se nós não 
permitirmos”  

 

Por Fabíola  

REFLEXÃO II 

 
Na vida há vários tipos de gostos: gosto pelo álcool, 
gosto para as drogas, pois Jesus nos deixou o livre 
arbítrio, mas nem tudo o que é livre neste mundo 
podemos aceitar para nossas vidas. 
Precisamos sempre escolher o melhor para nós: 
sem álcool ou drogas; assim podemos viver uma 
vida saudável. 
Um internamento em hospital psiquiátrico para a 
sociedade em geral pode parecer o fim do mundo, 
o fim da linha, o fim da dignidade. 
Desde o início da humanidade que o homem 
pratica esportes, procurando força e bem estar para 
viver de forma saudável. 
Nos dias atuais com a ciência do esporte super 
desenvolvido, já temos os melhores alimentos e 
exercícios para uma boa saúde física e mental que 
precisamos alcançar. 

 
Portanto na Porto Seguro o esporte é como 
tratamento coadjuvante, pois é tão necessário 
quanto ao tratamento medicamentoso. Citando 
como exemplo: a caminhada e a corrida. Que além 
de ter custos baixos, temos acesso fácil em 
Curitiba. Academias ao ar livre, trazendo benefício 
extraordinário á saúde. 

Por Marcio e Jean 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES 

JANEIRO 
 

03 – Andre L. Viana (médico) 
03 - Jairo 
04 – Angela 
05 – Mauro 
06 –Damares 
12 – Jean A. Pavoski (enfermeiro) 
15 – Dirceu 
15 – Lilian 
15 –Rosilda 
16 –Naiara 
17 – Leovanil Stange Filho (médico) 
23 – Daniel 
24 –Carolina 
25 – Karen B. Kunhavalik (estagiária) 
25 – Silvia M. 
28 – Beatriz V. Sanches (nutricionista) 
29 –Nola 
31 – Haroldo Machado (reab. Dep. Química) 
31 – Marisa F. de Menezes (psicóloga) 
 
 

 

 

 

Por Marcio e Jean  

PIADA  

 
“Um certo gaúcho chegou a um posto de gasolina, 
estacionou o carro e foi tomar um refrigerante, quando 
ele voltou, o carro tinha sumido. Todo mundo do posto 
foi ajuda-lo a encontrar o carro. E lhe perguntaram: que 
carro seria?  E ele dizia: Cadê chê, cadê che!! kkkkkk 
 

Por Marcio 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 

 

“A grandeza de um mal, não deve ser avaliada 
pelas inúmeras lágrimas derramadas. As maiores 
dores estão acima desse testemunho, assim 
como as maiores alegrias estão além das 
palavras. Não importa quanto erramos, o mais 
importante na vida é recomeçar sempre, e não 
desistir de você mesma. Ame-se em primeiro 
lugar. Amar é energia, luz que irradia, ação de 
viver a vida. Ame-se, amar é saúde, alegria, 
pensamentos positivos – Você pode, você 
consegue dizer eu posso!! E assim será feliz, 
nunca desista de você mesma, você é o que você 
pensa!! Eu penso assim”!!                             Lilian 

“Quando somos resolutos e sinceros quanto a 
aceitação da nossa adicção, e verdadeiramente 
lutar sempre “só por hoje”, certamente 
venceremos.”                                                  Julio 

O fim é apenas um novo começo para algo que 
está além de nossa compreensão. Que o grande 
já ilumine a todos, obrigado por tudo!!        Wesley 

“As vezes um simples olhar quer dizer muito mais 
do que muitas palavras... Faça o bem sem saber 
a quem”!!!                                                  Eduardo  

“Ao sair da Porto Seguro sei que sairei curada e 
me tornarei uma outra pessoa mais 
compreensiva, mais amável, confiante em meus 
atos e atitudes. Pensarei antes de tomar qualquer 
decisão”                                            Alaíde e Nola 

Deixo aqui um pedaço de minha alma, e levo 
comigo tesouros para toda minha vida. Saudades 
de todos os amigos que aqui encontrei. Abraço a 
todos.”                                                    Alexandro                       

 

Por Jean 

CURIOSIDADES 

 
“O presidente Barak Obama reconheceu ontem abusos 
no programa de segurança dos Estados Unidos e 
anunciou que não haverá mais espionagem de chefes de 
Estados de Governo aliados. O presidente não citou 
quais países são considerados “amigos” e se recusou 
pedir desculpas.” Fonte Gazeta do Povo 18/01/14. 

Por Jean 

 

CULINÁRIA 

 
 A comissão culinária da clínica porto seguro testou 

pela segunda vez a receita da Torta de Limão. E pela 
segunda vez foi um sucesso de vendas e de 
apreciação!! Faça você também fica uma delícia!! Mas 
não exagere pois contém muito açúcar!! 

 

TORTA DE LIMÃO 

 

Ingredientes: 

 

1 pcte de bolachas tipo 
maisena  

 2 colheres de manteiga 

 1 lata de leite condensado 

 1 lata de creme de leite *sem soro 

 1 copo (100 ml) de suco de limão 

 

Modo de fazer: 

 
Triture a bolacha no liquidificador. Passe a farofa por 
uma peneira para que fique sem pedaços. Misture 
com a manteiga e amasse com as mãos.  
Numa forma de fundo falso, espalhe pequenos 
pedaços da massa de bolacha, apertando e juntando 
os pedaços com os dedos.  
Leve ao forno quente por 3 a 5 minutos só pra dourar 
e secar um pouco. Esfrie.  
 
Recheio:  
 
No liquidificador, bata o leite condensado com o suco 
de limão por 5 min. Depois junte o creme de leite e 
bata um pouco pra ficar homogêneo. Despeje na 
forma com a massa já fria. Leve à geladeira até que 
fique firme.  

 
Por Nola 
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FUNCIONÁRIA DO MÊS 
 

Neste mês destacaremos as funcionárias dos meses de 

dezembro/13 e janeiro/14. 

 

“Buscando reconhecer o esforço  daquele que dedicou 

tempo, habilidade e energia a empresa, resultando em 

motivação e renovação" 

 

Segue abaixo a Funcionária do mês de Dezembro/13: 

Denise Frangullys 

 
 

  
 

Parabéns Denise pela dedicação!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue abaixo a Funcionária do mês de Janeiro/14: 

Franciane do Rosário 
 

 

 
 

Parabéns Franciane pela dedicação!!! 
 
 

Por Bruna – Chefe de Cozinha  

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

 
No último dia 22 quarta-feira, realizamos mais um 
treinamento contra incêndio na clínica porto seguro, foi 
o primeiro deste ano!! Tivemos a colaboração da 
equipe, funcionários e pacientes!! Valeu pessoal! 

Por Jean 
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COMPOSIÇÃO DA EDIÇÃO 

Nesta edição o paciente Francisco fez uma 

composição, nos momentos de intervalo das 

atividades. 

 

THAI AMO 
 

O que eu esqueço? 
Não me deixa que eu não te deixo, para pra pensar, 
Eu tento me lembrar dos momentos que estávamos a 
nos beijar........namorando 
Não me deixa se não eu morro, mas estou esperto pelo 
sufoco... 
De morro em morro, vou subindo e descendo atrás da 
minha flor 
Atrás de alguém por amor, amor por você Thai 
Vivo por você e não pelo o que quer meu pai... 
 
(2x) Mas vou com calma, pensando no bem da minha 
alma, ouvindo a fauna... 
 
Tento não me esquecer do que posso fazer lembrar de 
nós dois é a melhor coisa. Talvez um dia você me ouça... 
Mas nem precisa, do mar só quero a brisa, que não pode 
nos deixar e que talvez não possa nos alcançar... Eu 
posso cantar?? 
E viver graças a você (Thai) 
Então me escute, não há nada em ser sutil, mas eu 
posso ver, em mais nada posso crer, eu já não posso 
mais com esses seus pais, eu quero minha paz, eu quero 
ser mais, não aguento mas me sustento... 
Não penso em mais nada além de você... 
Em nosso amor posso crer, e se nascer, vai crescer e vai 
viver.. 
 
(2X) refrão – Mas vão com calma.... 
 

 

Por Francisco 

 

DESENHO DA EDIÇÃO 

 

 

 
  

Encerramos esta edição com o desenho 
representando a vida; feito por Alexandro que 
deixou um carinho para todos os seus amigos 
da Porto Seguro!!! 

                                                              Por Fabíola 
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