
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A saída das estagiárias 

é difícil para todos, pois é uma 

separação que não podemos 

evitar. É um momento para se 

pensar o saldo positivo dessa 
passagem juntos, de fazer um 
balanço do que se passou e 

pensar o que iremos fazer 
daqui para frente. 
 Espero que as 
estagiárias voltem sempre 

para nos visitar. Não uma e 

outra, mas todas!  
A saída dos antigos e 

a entrada de novos também é 

importante para os que ficam 
e para os que partem, pois é 

um momento para 
aprendermos a lidar com as 
perdas. É também uma perda, 

isso não podemos negar: 

perdemos porque não nos 

veremos mais tão 

frequentemente... 
Aprendemos que nada 

dura para sempre, mas 
estaremos eternamente ligados 
pelo fio do pensamento... 

 
Ricardo, Pedro, Lúcia Helena 

e Marina. 
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O Jornal Ver de Perto acaba de criar um Grupo na 

Internet!!!!!   

O Objetivo do Grupo é abrir um espaço de 

discussão para todos que quiserem dialogar com o 

Jornal.  

Envie sugestões, dúvidas, críticas, materiais, etc. 

 

Faça parte do Grupo enviando seu e-mail para 

jornalverdeperto@googlegroups.com 

Queremos agradecer a todos que prestigiaram o nosso tão esperado número 1. 

Obrigado!!! 

 Mas...não só de leitura vive o jornal, por isso pedimos mais colaborações para o próximo 

número. Queremos críticas boas e ruins, queremos idéias, sugestões, material, tudo que 

vocês acreditem que possa ser publicado no Ver de Perto. 

Queremos que o jornal consiga informar e retratar o dia-a-dia do Casa  Verde que não existe 

sem que todos participem.  

A Reunião do Jornal acontece toda sexta-feira às 10:00h 

 

 

           Comissão de Finanças 
Nova Direção: 

Sônia Muller Araguez 
Mariana Rocha Lima 
Mariana Arruda de Matos 
Paulo Maurício Calmon de Oliveira Barbosa 
 

Paulo Ritter e sua equipe 
passaram o bastão da 

Comissão de Finanças com R$ 

402,7 no caixa para esta nova 
equipe no dia 04/07/2006 . 

Casa Verde 
R. Jornalista Orlando Dantas, Nº5. 

Botafogo 
Tel : 25515404 
www.hospitaldiacasaverde.com.br 

id13393465 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:jornalverdeperto@googlegroups.com
http://www.hospitaldiacasaverde.com.br


 
 

  
 
 
 
 
 

Quero 

Quero lembrar-me de lembrar-me 

De você oh, meu amor 

 
A chuva cai 

E eu precisando de você 

Ao lado meu 
 
A minha vida  
Tem sido uma luta 
Quero viver e sonhar 
 
Quero viver   
E sonhar e precisar 
De você. 
  Glória Maria Miranda 
 

QUERO LEMBRAR-ME 

 
Quando o céu está estrelado e a Lua 

aparece 
Não há coisa tão bonita que o mundo 

oferece 
A Lua tão prateada que não cansamos 

de ver 
A sua beleza radiante que nos 
comove em ver 
A Lua é de uma beleza tão grande 

que nos dá a sensação radiante 
Dentro do nosso coração 
 
 
 
 Marlene Fernandes Delgado 
 

O Céu e a Lua 
 

 
I have a secret love 

That I never say to any one, 

He is handsome, friendly, 

And I take care of him a lot. 

   
            Glória Maria Miranda 
 

SECRET LOVE Problemas 

O que são problemas que não são o 

dia-a-dia 
São contextos, são razões, são 

destruições de corações 
São vidas e mais vidas 
Pensando no amanhã 
São pessoas encolhidas querendo a 

liberdade 
Pode ser difícil, mas temos que lutar 
Viver é muito bom 
Problemas ficam no passado. 
 
Ana Lúcia Castelo Branco Jorge 



 Entrevista: Dando 

voz às vozes 

 
 

A Oficina de Vozes 

é realizada toda segunda-

feira à tarde. Esta oficina 

está na 3ª edição, e todos 

os seus retornos foram 

realizados através de uma 

demanda dos pacientes. 

Desta vez, a Oficina já está 

em funcionamento há 

aproximadamente seis 

meses, e conta com a 

presença assídua de alguns 

pacientes. 

O técnico Marcelo 

Condack, que coordena a 

Oficina, respondeu às 

perguntas de Marina 

Carvalho. 

 

Há quanto tempo a Oficina 

vem funcionando? 

A Oficina vem 

funcionando, nesta edição, 

há aproximadamente seis 

meses, tendo sido retomada 

a partir do pedido de um 

paciente da Casa. 

 

Atualmente, quantas 

pessoas participam da 

Oficina? 

 Sete a oito pessoas. 

  

O que você vê como 

fundamental na Oficina? 

 Para mim o que é 

fundamental é perceber o 

que cada participante faz 

com esta experiência. È 

fascinante perceber a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mudança de um momento 

onde eles começam 

perguntando o porquê das 

vozes para um outro onde a 

pergunta é: O que fazer com 

as vozes?  

 

Como é a Oficina? 

A Oficina só começa 

com todas as portas e janelas 

fechadas, independente do 

clima que está lá fora. 

A Oficina é uma 

experiência sem igual. �Dá 

para perceber como a voz 

atravessa a vida de cada um � 

para cada um a voz atua de 

um jeito � hora são objetos, ora 

pensamentos, ora as vozes 

pedem para fazer coisas, ora 

xingam.� 

 

A Oficina é para qualquer 

usuário da Casa Verde? 

Não, a Oficina tem 

algumas regras: não é 

qualquer usuário que pode 

participar. Perguntamos às 

pessoas se elas ouvem vozes 

ou não. Caso a resposta seja 

negativa, é possível participar 

daquela reunião como 

convidado, porém, só há um 

convidado por reunião, e a 

decisão de aceitar o convidado 

e de quem oferecer o convite 

deve ser acordada por todos 

os participantes da oficina. 

 



 
 
           
 

 
Certezas e Incertezas do ser humano no amanhã 

 
 O que se chama certeza se não é a convicção de alguma coisa ou de alguém no amanhã. 

 O que é de fato algo que pode ser claro o que conseguimos por mérito. Pensar no amanhã já 

traz proveito sob uma determinada situação descrita por alguém em alguma coisa. Sabendo o que é 

concreto em alguém é o que é desvendado o seu mistério. 

 Como entender este mistério desvendado é querer suprir tudo que se entende e passa a se 

compreender. 

 A incerteza é o que não temos provas do que queremos concretizar. É a falta de motivos para 

mostrar aquilo que somos. É uma situação embaraçosa e de difícil saber. 

                                                                             
Ana Lúcia Castelo Branco Jorge. 

 
__________________________________________________________ 

 
No túnel do Tempo... 

                                         (Oficina de Escrita 2003) 
 

Oficinas 
 

Nas oficinas trabalhamos com vários sentidos, sentimentos e emoções, através da arte, da 

literatura, da escrita, da conversa, do corpo, da música, dos passeios, da tecnologia... 

É um lugar de encontro, de amizade em grupo. Isso dá bom fluído para o grupo e para a equipe. 

Os filiados extravasam seus dilemas e estresses. 

Serve para descobrirmos o que temos de melhor. Captamos forças para podermos melhorar 

através de atividades que podemos renascer.  

A participação dos pacientes nas oficinas de artesanato, trabalhos manuais, desenho, pintura, 

escrita, jogos lúdicos, equilibra, acalmando e valorizando a auto estima dos enfermos. A terapia 

musical irradia liberdade sentimental e a literatura descontrai a ansiedade e exercita a psique e o 

QI dos leitores, tanto literatura silenciosa quanto dinâmica. 

 As oficinas, na Casa Verde, são de muito valor para as pessoas que freqüentam esta casa. Elas 

são várias e essa variedade é muito importante para que cada usuário da casa escolha a que melhor 

se adapta. Isso satisfaz a todos os que estão na Casa Verde. 

                       

 Carlos Renato, Glória Maria Miranda, Luciane, Maria de Fátima Santos e Ricardo Campos.  
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A Copa do Mundo é boa, vem de 

Deus.  
 É um momento de consagração das 

nações. A abertura é um momento mágico 

de espetáculo e ornamentação. Enfim, é 

um espetáculo de confraternização. 
 Os jogos são fascinantes e cabe ao 

vencedor de cada partida, a vitória de um 

dos países. E no final cabe ao vencedor a 

Copa do Mundo. Tomara que o Brasil seja 
hexa!  

Tasso 
 

A Copa do Mundo é um movimento 

de muita alegria é confraternização, 
pois toda a atenção está torcendo pelo 

Brasil para que ele seja o campeão do 

mundo. A torcida fica numa grande 
euforia a animação é grande. 

Ronaldinho gaúcho dando um show 

de bola que encanta a todos os 
brasileiros. Que o Brasil seja campeão 

do mundo é o que todos desejamos. 
Marlene 

A Copa do Mundo é o 

espetáculo mais visto no 

mundo inteiro. É assim 

porque o futebol é o 

esporte que mais mexe 
com as pessoas. Que 
ele, além de ter beleza, 

também ele é sonho.  
Ricardo 

 

Eu vou passar a Copa no teatro Rival na 
Cinelândia. Eu, minha sobrinha 

Leandra e os colegas dela. Vou ver o 
show no Teatro depois vou ver a Copa. 
Minha família vai passar também.  

Regina Leal 

COMENTÁRIOS 

GERAIS 

A Copa do Mundo é 

boa porque eu gosto. 
Eu acho que eu não vou 

poder ver a Copa do 
Mundo porque o 
Alexandre vai jogar 
bola. Ele e o Eduardo. 

Lucia Pena 
 

COPA DO MUNDO 

A Copa do 
Mundo. Garrincha, 
Rivelino, Pelé e 

Ronaldinho. 
Eduardo 

 

A minha opinião sincera... 
Bato palmas a habilidade, genialidade e técnica de quem 

merece. Os Franceses merecem o título pelo que mostraram em 

campo. Zenedine Zidane joga melhor que muitos brasileiros que 
eu já vi. Henry tem noção tática de primeira. No geral para mim 

será injusto uma Itália que empata com EUA e vence de forma 

injusta a Austrália vir a ganhar o título. Parabéns aos Franceses. 
                         Marcelo. 
    



Sugestões e Críticas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITICAS 

 
A respeito do futebol... 

Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho, 
Laura e Marcelo compareceram à Casa Verde 

para conhecer a casa e participar do futebol. 
Infelizmente, excepcionalmente hoje, não 

houve futebol. Apesar disso, nós tomamos 

cafezinho com o pessoal no refeitório, lemos 

jornal de esportes e participamos da reunião 

do Jornal. Fomos bem recebidos por todos e 
esperamos poder participar do futebol numa 
outra oportunidade. 
                                                       Laura. 
 
 
Prezados membros do Conselho Deliberativo 

Quero protestar pelo fato da falta do 
tradicional evento futebolístico local entre 

cacarecos x trapezengas que é realizado todas 

as sextas-feiras. 
                                                    Marcelo. 
 

 
Por onde andam?... 

Eu ouvi uma falar por aí que iriam 

fazer uma coluna sobre as refeições 

servidas diariamente na casa. Cá entre nós, 

essa comida deliciosa merece destaque!!! 
Onde estão os responsáveis por essa 

coluna????  
 

 

SUGESTÃO  

 
O jornal poderia ter uma coluna de 

Lazer onde as pessoas pudessem relatar os 
passeios de quinta-feira. Dar sugestões de 

filmes (assistidos em casa ou na Casa Verde 
ou ainda no cinema), assim como informar 
as programações culturais na cidade. 

Fica então a sugestão da exposição 

de futebol do Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), de terça a domingo das 

10hs às 12hs.  
                                                           Laura 
 

 

 
 

Data :       27 de Maio 

Tema :      Brega 

 

Atrações : Música ao vivo com o pai da Larissa cantando músicas bregas.  

      Desfile com as roupas do brechó .  

Comida :  Brownie, Palha Italiana, Tapioca (doce e salgada), Pipoca, Queijo Coalho, Churrasquinho 

Cozinheiros : Fernanda, Marcelo e a turma do Verde Estilo ( Carmem, Pedro Baçú, Iracema e Margarida) 

Vendas : Jornal Ver de Perto, Bijuterias, Marcadores de Livro, Roupas do Brechó, Sabonete, Caixas 

Decoradas. 

 

Nota : Dez !!! 

 



 
 
 
 
Pedro fez um abaixo assinado  
pedindo para que o grupo de 
estagiários ficasse mais seis 

meses na Casa. Vários 
pacientes assinaram e a equipe 
permitiu a prorrogação. 
Infelizmente não são todos 

que puderam ficar... Veja 
alguns depoimentos do 
pessoal da Casa: 
 
A saída das estagiárias é muito 
chata. Ainda bem que vai ficar 
a metade do grupo. Vão 

chegar mais estagiárias novas, 

mas até elas se acostumarem 

com a Casa vai demorar um 
pouco. O meu abaixo assinado 
até que valeu a pena, pois 

muitos vão ficar! Espero que 
as estagiárias que chegarem 

sejam competentes como as 
atuais. (Pedro Baçú) 
________________________    
Para nós, pacientes, as 
estagiárias são a nossa 

primeira ajuda. Assim são 

imprescindíveis e com elas 

nós criamos vínculos. Sendo 
assim, a saída delas se torna 
para nós uma saída difícil.  
(Ricardo) 
________________________  
É um momento em que vão 

chegar novas estagiárias e 

tudo vai mudar. Eu vou sentir 
saudades de vocês, das 
festas... eu quero sempre vê-
las. Daqui não saio daqui 
ninguém me tira. (Lúcia Pena) 
________________________ 
Najla! Mariana! Taísa! 

Marina! Mariana! 
Alfredo vai lamentar muito 
com as saídas das estagiárias 

escritas acima. (Alfredo) 
________________________ 
A saída das estagiárias vai ser 
muito ruim porque estou  
 

 
 
 
 
acostumado com elas. Elas 
foram muito boas pra mim.  
Me levaram na cantina pra 
tomar café. É chato quando sai 
um estagiário quanto mais 5. 

A Leca é o meu amor. (José) 
________________________ 
Estou arrasada! Foi um ano 
especial! Pude conhecer 
trabalhar e estar junto de 
meninas incríveis que muito 

me acrescentaram e que eu 
quero estar junto para sempre! 
Desejo muito sucesso para 
essas meninas charmosas e 
sensíveis! Desde já muito 

saudosa, com todo amor e 
carinho. (Leca) 
________________________ 
Queridas amigas e 
companheiras, vocês vão 

deixar um grande buraco na 
nossa Casa Verde. Cada uma 
de vocês de maneira diferente 

me ensinou muita coisa. Nessa 
experiência maravilhosa 

descobrimos juntos muita 
coisa. Deu certo o nosso 
conjunto. Estes momentos 
ficarão sempre marcados 
como ótimas lembranças. Boa 
sorte nesse novo caminho! 
(Gabi) 
________________________ 
Mariana, Najla, Taísa, Larissa 

e Marina. Elas são alegres e 

demais!Me concerne 
consideras: Salve as 
estagiárias, de verdade!       
(Glória) 
________________________ 
Gosto muito das estagiárias! 

Vou ficar triste com a saída 

delas, elas são muito boas. 
(Silvia) 
________________________ 
Queridas amigas e 
companheiras, meu muito  
 
 

 
 
 
 
obrigada pela atenção e 

compreensão. Acho que 

acrescentei algo para vocês. 

Adorei as oficinas apesar de 
estar em falta com algumas 
das estagiárias. Espero vê-las 
mais e mais. Para mim vocês 

foram as melhores sem tirar as 
que gostei também do ano 

passado. Que sejam muito 
felizes no decorrer desta 
jornada linda cheia de carinho 
e amor para dar. (Ana Lúcia) 
________________________ 
Muitas saudades as estagiárias 

vão deixar. Um beijo 

carinhoso para todas elas. Que 
as estagiárias sigam os seus 
ideais, e possam vir visitar a 
gente no Casa Verde. Espero 
que as novas estagiárias que 

vão entrar sejam meigas igual 
as que vão sair. Progresso 
estagiárias! Que um dia vocês 

possam vir trabalhar no Casa 
Verde. (Valéria) 
________________________ 
Um amor as estagiárias e Leca 

também, a Najla também. E 
não queria que elas saíssem. 

(Regina) 
________________________ 
Saídas e chegadas. Nas 

chegadas sempre temos 
expectativas, ansiedade, etc... 
Nas saídas ficam as boas 

lembranças, o carinho e 
amizades. Valeu, sempre 
valerá com pessoas como 
vocês.  (Gil) 
 ________________________
Muito obrigada pessoal! Foi 
muito bom ter conhecido 
vocês. Vou guardá-los sempre 
no meu coração! Valeu por 

tudo! Beijos. (Marina) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
O Casa Verde Futebol Clube, assim carinhosamente chamado pelos seus participantes, 

saiu na revista Isto é (07/06/2006). Segue abaixo, como o prometido, a reportagem da revista. 

 
 

 

 
 

 

Críticas à reportagem 

 

O paciente psiquiátrico não é só doente, ele pode fazer outras coisas, a questão psiquiátrica 

é só uma faceta, dentro de inúmeras outras. Com a ajuda dos outros ou por conta própria as 

pessoas podem fazer suas atividades.  

 Ir para a rua é importante para ampliar os horizontes do paciente ajudando no seu 

tratamento. É um espaço de confraternização, de convivência.  

-�Acho ótimo� (Leonardo).    

 

                                                                                               Ana Lúcia, Leonardo, Ricardo. 

 

Esportes 

 


