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 A venda do jornal Ver de Perto está cada vez maior. A tiragem do Nº1 foi de 20 cópias, a do Nº2 foi de 30 cópias 

e agora com vocês o Nº3 com 35 cópias!!!. A participação de vocês também está cada vez maior! Para esta edição 

recebemos várias matérias! Mais uma vez obrigado. Aproveitamos a festa de hoje, Nhoque da Fortuna, para comer e 

pedir uma fortuna de idéias. Quem quiser participar pode enviar matérias para o Grupo do Jornal Ver de Perto. Quem 

ainda não faz parte do grupo envie seu e-mail para jornalverdeperto@googlegroups.com 

 Quem ficou sem os números anteriores e quiser adquirir o seu exemplar, não tem problema, basta enviar um e-

mail para o nosso Grupo dizendo o número do jornal e o número de cópias que deseja. 

Bom Nhoque, boa fortuna e boa leitura!  

 

 Abraço, A Equipe. 
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 A Apostila de Word da Oficina de Informática está Pronta. Quem se interessar pode falar com Renata Fernandez. 
 A Casa Verde foi pintada! 
 A varanda do 2º. Andar ganhou uma tela para os pombos não entrarem e uma mesinha com cadeiras para quem quiser 

apreciar o local.  
 I Congresso Internacional e Brasileiro e II Ibero-americano de ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: Fernanda P, 

Michelle, Marcelo e Natália apresentaram dois trabalhos neste congresso no início de Setembro em São Paulo! É o Casa 

Verde ampliando seus horizontes...Viva a Paulicéia Desvairada! 
 Não Esqueçam: SARAU CULTURAL DIA 28 DE OUTUBRO!  

Últimas Notícias 

A Reunião do Jornal Ver de 

Perto continua acontecendo toda 
sexta-feira às 09:00h com a 

Marina 

Nhoque da Fortuna: Conta a lenda que São Pantaleão, num certo dia 29 de dezembro, vestido de andarilho, perambulava por um 

vilarejo da Itália. Faminto, bateu a porta de uma casa e pediu comida. A família era grande e tinha pouca comida, mas apesar disso 

eles não se importaram em dividir o seu nhoque com o andarilho, cabendo a cada um sete massinhas. São Pantaleão comeu, 

agradeceu a acolhida e se foi. Quando foram recolher os pratos, descobriram que embaixo de cada um havia bastante dinheiro. Por 
isso, tradicionalmente todo dia 29 é dia do nhoque da fortuna ou da sorte, acompanhado do famoso ritual de colocar dinheiro 

embaixo do prato, comer os primeiros sete pedacinhos em pé, fazer um pedido para cada um deles e depois comer a vontade.  
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                                                   Dia 09/08 Tema: Por que estamos aqui? 

 
                                Para melhorar nossa vida, socializarmos, tirar nossos fantasmas, agressividade, loucuras do dia, dia!!     

(Leonardo Pereira) 
Podemos dizer porque estamos aqui no planeta Terra ou porque estamos aqui no Casa Verde. Eu vou 
dizer primeiro porque estamos aqui no planeta Terra. Estamos no planeta para passar por diversas 
experiências, muitas delas traumatizantes e outras muito legais. Todas estas experiências servem 

para a alma evoluir. Por isso devemos aproveitar o máximo para podermos crescer espiritualmente. 

Fazendo na maneira do possível coisas boas. Devemos ser útil. Ex: as estagiárias do Casa Verde 
sempre tão dedicadas e interessadas na melhora dos pacientes. São essas pessoas que a gente deve 

se espelhar. Para terminar devemos aproveitar cada segundo de vida no sentido do bem.   (Pedro) 
 
Dia 31/08 Tema: Equilíbrio 
 
Dia e noite, o sol e a lua, o equilíbrio é o principal sentido da vida. Causa e efeito organizando a estrutura dos seres 

vivos. A natureza busca o equilíbrio, o universo conspira para o bem. Tudo em mutação e a lei do equilíbrio renovando 

as possibilidades.  (Fabrício) 
 
Equilíbrio é muito bom. 
Equilíbrio nas mãos para poder segurar as coisas que caem. Eu ainda falo com as coisas: 
- Por que você caiu? 
E a Marilda e a Cris perguntam: 
- Com quem você está falando? 
Eu respondo: 
- Com as panelas. 
Ás vezes eu fico brava, mas gostaria de ter equilíbrio sempre. Ás vezes as minhas mãos não fecham, e o sabonete cai. 

Aqui eu vejo que nunca tem briga, tem equilíbrio. Equilíbrio nos deixa andar e ficar tranqüilo. Equilíbrio é bom.    (Lucia) 
 
 
     

  Uma Prosa... 
 

Bicicleta 
 

Sentei na bicicleta e comecei a pedalar. Senti o chão tremendo. Mexia para lá e para cá. E eu pedalando. 

 As pessoas estavam distantes. Os carros passavam por mim quase apagados, vozes não entravam pelos meus ouvidos. Só 

escutava som pela mente. 

Pedalei até a delegacia. Fiquei na porta olhando um guarda. A voz da minha mente dizia: - Acusa ele. O Beto. Não ele. O 

Beto. Não o Beto não. Ele. Porém não conseguia falar. Fiquei um tempão. Mas nada. 

Peguei a bicicleta e fui novamente andar. Pedalei...Pedalei...Pedalei... 

Era já de tarde, não sabia do tempo, não entendia porque as vozes vinham da minha mente e não dos meus ouvidos, pensei: 

- Deve estar em guerra, jogaram uma bomba nuclear e todos nós mudamos. 

Nós conversávamos pelo pensamento. Todos lêem a mente. Porém pensei melhor: - É droga, é isso aí! 

Continuei a pedalar. Vultos passavam por mim. Pessoas longe. Carro era só velho. ... na minha mente dizia. O Beto morreu. 

Preciso perdoa-lo antes da alma dele ir. Fui ao cemitério, não consegui conhece-lo. Esqueci da sua fisionomia. ....... a droga que 

devia ter dito aquilo. Saí com a bicicleta. 

Vinha à madrugada e eu não conseguia sentir. Nada me doía. Não sentia as pernas, olhava para minhas mãos. Mas não 

sentia. Pedalava...Não sabia se era dia ou noite. Todos sumiram e eu não entendia porque o mundo ficou vazio. Pensei que fosse 

guerra, e todos estavam em abrigo. Só eu é que estava em perigo. Os aviões passavam e eu pensava: vão jogar bombas. E ficava 

andando sozinha. Tudo era distante, claridade no céu surgia. E eu continuava pedalando. Sem dinheiro e sem nada. Não comia e 

nem bebia nada. E pedalava, e pedalava. As pessoas saiam para o trabalho. Olhavam para mim sem dizer nada. Tudo tão distante... 

E chegou à tardinha. Novamente meu corpo não sentia. Não sentia sede nem fome, nem nada. Tudo era vazio. Continuava a 

pedalar. Veio a noitinha. Não entendia porque chuvas caiam. Molhada, continuava a pedalar. 

As pessoas sumiam. Os carros também sumiam. Eu! Sozinha na rua...Ninguém! Nem algo...Só eu! A chuva! E as ruas! 

Foi clareando o dia. Eu continuava a pedalar. Vozes vinham na minha mente. Pessoas saiam pela rua a caminho do 

trabalho. Eu continuava a pedalar. Subia ladeira e descia. Nem comia e nem bebia nada. 

 

                                      Iracema. 

 
 
 
 

Jornal 

Mural 

A Oficina do Jornal Mural  
acontece toda Quarta- feira  



 
 

 
 

�Dona Maria descobre que morreu. Golpistas usam vítima de acidente de trânsito para receber seguro�. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim, foi a nossa cozinheira que 

sofreu com tudo isso!... Maria diz que na 

época chegou a procurar vários advogados 

para tentar solucionar o caso, porém 

ninguém aceitou o seu pedido. Justificaram 

que essa falcatrua é realizada por uma 

máfia muito poderosa e ninguém quis se 

meter com ela. Por mais que essa 

reportagem tenha sido publicada em outros 

jornais, Maria não conseguiu nenhum 

apoio... 

Mais uma vez a justiça do Brasil 

deixa a desejar...será que isso vai mudar 

algum dia? 
 

�Dona Maria da Conceição? 

Desculpe, mas a senhora está morta�! 
Ao ouvir a frase, Maria da 

Conceição Freitas da Silva, 32 anos, 

quase morreu, mesmo. Mas de susto. 
Nas mãos de um detetive da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Automóveis 

(DRFA), a certidão de óbito atestava: o 

acidente de trânsito, sofrido por ela em 

1 de Junho de 1998, havia tirado sua 
vida. Surpresa, ela foi à Delegacia na 

mesma hora e chorou ao descobrir que 
era mais uma vítima do golpe do 

DPVAT � o Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 

de Vias Terrestres. 
 Mas o drama da dona de casa 
foi além. Vivendo há nove anos com 

um mecânico Paulo de Assis Rosa, 39, 

e mãe de quatro filhos, ela descobriu, 
perplexa, que foi casada com um 
homem chamado Anderson Luis 
Bernardo da Silva. Só que ela jura que 

não o conhece. 
 A confusão foi desfeita pelo 

delegado-adjunto da DRFA, 
Wellington Vieira. Segundo ele, uma 
quadrilha se aproveitou do acidente, no 
qual Maria da Conceição teve 

traumatismo craniano e Paulo amputou 
a perna, para forjar a certidão de óbito 

e receber a indenização do DEPVAP, 

paga pelo governo, através de 

seguradoras, às vítimas de acidentes de 

trânsito. Possivelmente, os criminosos 

receberam cerca de R$ 4,800 às custas 

do nome dela. 
Dois meses após receber alta, o casal 

foi procurado em casa, em Duque de 
Caxias, por supostos corretores de 
seguros. Um deles disse que soube do 
acidente pela mulher, enfermeira do 
HSA. Mentira. As vítimas assinaram 

papéis e decretaram um fim de um 

sonho: a compra de uma perna 
mecânica para Paulo.  

  

Vocês reconhecem a D. Maria da 

Conceição dessa reportagem? 



Poesias, Textos, Reflexões... 
 
 
(sem título) 
O gosto do prazer com amor 
Faz-me pensar no nosso amor 
Tão vivaz e tão amigo 
Que só fica na lembrança esquecido 
 
Você foi embora 
E me deixou 
Com uma saudade infinita 
E jamais para mim você voltou 
 
Fico à noite no meu leito 
Lembrando do tempo que passou 
Fico procurando o tempo 
Que passou e jamais voltou 
 
Quem sabe que no futuro 
Eu encontro novo amor 
Que me chame de benzinho 
Halou halou 
 
Será que posso encontrar 
Uma nova pessoa 
Que me queira bem 
E eu a ela também 
 
Passa o tempo, passa o tempo 
E eu não encontro ninguém 
Vou tirar dez e 900 também 
 
Um dia eu irei feliz, feliz 
Dizer a você com carinho 
Eu amo você 
Desse jeitinho 
 
Glória Maria Miranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma casa de família é composta de filhos e filhas, os quais trazem muita 
alegria aos seus pais. Eles trabalham e estudam e quando crescem têm suas 

próprias idéias tornam-se independentes e continuam sua vida como gostam. 
Trabalham e vivem a vida felizes como tem que ser.  

Marlene 
 

Eu e a Casa Verde. 

 
Existem pequenas particularidades dentro da casa que se 

assemelham um pouco com a minha própria. 
A estação de rádio 103.7 Antena 1 Light FM é a mesma que ouço 

todos os dias. 
A mesa dos psicólogos e estagiários eu tive uma igualzinha! O 

porta-talheres também é igual ao lá do apartamento. 
A exceção é o carinho que eu recebo de todos aqui. Nada é igual 

nem comparável. A todos o meu obrigado. 
            Lucia Helena 
 

O SEGREDO DA SOLIDÃO 
 

É IR EM BUSCA DE ALGO SATISFATÓRIO 
É IR EM BUSCA DE ALGUÉM QUE QUER SUA AMIZADE      
A SOLIDÃO É UMA PALAVRA QUE AÍ JÁ DIZ SEGREDO 
A SOLIDÃO É ALGO PRIVADO QUE TOMA POUCO TEMPO NA NOSSA VIDA 
AS PESSOAS ÀS VEZES PREFEREM FICAR SOZINHAS 
PENSA-SE QUE A SOLIDÃO É UMA ESTRATÉGIA 
 SOZINHO SE PENSA BASTANTE, MAS EM GRUPO É DINAMISMO PERFEITO 
AS PESSOAS PENSAM MUITO POR ELAS MESMAS, E, CHEGAM AS 
CONCLUSÕES SOZINHAS 
O SEGREDO DA SOLIDÃO ESTÁ EM NUNCA SER REVELADO PARA 

NIIGUÉM 
SEGREDO É SIGILO ABSOLUTO. 

    Ana Lúcia 

Ser bem tratado em outro lugar. Sou muito 
bem respeitado aqui. 
(Eduardo) 
 

O Limite 
 
Eu fico irritado porque minha irmã não deixa 

eu fumar, mas o dinheiro é meu e o Pedrinho 

não pagou café para mim. O meu limite é 

comer no Restaurante.  (José) 
 

A voz é reproduzida dentro de si como se soasse 

fundo dentro de nós e fosse produzido um som. 

De repente acordamos e vemos que o nosso 
interior não é tão forte assim, pois o que 
produzimos tem tudo a ver com o que pensamos. 
Nosso pensamento reproduz-se ao ar livre 
colocando-se para dentro de nós. (Ana Lúcia) 

Lamentações 
 

Ando muito agitada, muito nervosa...Tem que 
acabar com esse nervoso meu...eu não era assim. 
Quero ser mais calma, mais cuidadosa, não quero 
brigar mais com as pessoas, não quero mais gritar com 
elas. Não fico nervosa com as pessoas, mas é a raiva 
que fica comigo, dentro do meu pulmão... 
 A Sheila está brigando muito comigo, ela não era 
assim...ela era boa, não gritava, ficava sentada na sala. 
Hoje eu falei �tchau� para ela e ela gritou comigo. Eu 
também grito com ela, mas não estou muito feliz com 
isso. 
                                                                      Lúcia P.  

 



QUINTAS � CULTURAIS 
 
 As Quintas- Culturais acontecem semanalmente. 

É um espaço que pretende ocupar territórios pela cidade com o objetivo de estar em contato principalmente com a cultura, 
além de não restringir os encontros somente dentro dos muros do Casa Verde. 
 Freqüentamos exposições de artes plásticas, áudio-visual, esculturas, cinemas, parques, pontos turísticos etc. Os lugares 
são sempre escolhidos através de reuniões feitas durante a semana onde se debatem possibilidades. As opções são votadas, e assim, 
é construído junto com os pacientes, o local da Quinta-Cultural. 
 Essa prática foi reformulada ao longo do ano passado, pois sentimos a necessidade de uma maior participação por parte 
dos pacientes, valorizando assim, seus desejos e demandas, além de pontuar a diferença existente entre um simples passeio e uma 
saída cultural. 
 É com imenso prazer que estamos há um ano freqüentando esse espaço, tendo o privilégio de  presenciar momentos de 
diversão além de dividir experiências diversas que todo esse movimento produz. 
 Sendo esse um espaço aberto e do coletivo, serão bem vindas sugestões para incrementar nossas Quintas!!!(Fernanda Costa 
e Alessandra Jordan) 
 
�Nos faz ser mais eruditos!� (Glória) 
 
�Dispersa os pensamentos!� (José Duarte) 

 
CCBB- Exposição Anish Kappor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A festa junina foi muito boa, teve muitas brincadeiras, dança quadrilha e outras danças depois houve um lanche onde teve 

canjica, paçoca, bolo e outras coisas. Houve um casamento, foi tudo muito animado. (Marlene) 
                                                                                                                                  
A Festa aconteceu numa sexta-feira, dia 21/07 na parte da tarde, mas a galera já estava no clima desde cedo! Muita comida 

Típica, casamento e muita música caipira graças a Fernanda Costa que foi pegar o seu som em casa e graças ao Gil que comprou um 

CD na última hora!  A Casa estava cheia! Aconteceu também a apresentação dos novos estagiários: Arthur, Bettina, Bianca, Gustavo 
e Fernanda.  Sejam Bem-vindos!    (Renata ) 

 
 

Dicas e Sugestões 
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesc � Exposição Leonardo Da Vinci 

F 

Para ficar com os cílios maiores e 
atraentes lá vai uma dica: Passe rímel 
preto e nas pontas dos cílios dê um 
toque de rímel colorido. Eu vendo e 

tem na Avon. 
 

Beijos...Margarida Amorin 

E 
S 

T A A 

I 

J U L N 

 
 

Eu achei o filme �A Marcha dos Pingüins� muito legal. 
É um filme bem bacana. É muito legal mesmo. 
É uma boa opção para ver no DVD. 
                                             Sérgio Stulberg 
 



Meu cachorro 
 

Era uma vez um cachorro que se chamava Totó, filho da cachorra Lesse, branco e preto. Era meu amigo, ele dormia comigo 

na minha cama. Passeávamos na horta e ele ficava tão contente que o rabo ficava abanando. Um dia eu fui na casa da minha irmã e 

encontrei ele morto debaixo de uma torneira, nunca mais esquecerei o meu cachorro. 
 
AGOSTO: MÊS DO CACHORRO LOUCO. 

 

 
 
 Desde pequena escuto que Agosto não é um bom mês. Dizem que nele tudo o que está de um lado vira do avesso, que os 
lobisomens aparecem e que os cachorros ficam loucos! Nunca entendi muito bem essa estória e, para falar a verdade, nunca fui muito 
simpatizante dela porque, afinal, esse é o mês do meu aniversário... Achava que tudo era uma grande bobagem só porque Agosto é o 
único mês do ano que não tem um feriadozinho para descansar.  
 Intrigada com a situação resolvi fazer uma pesquisa para descobrir a verdadeira verdade... E descobri duas hipóteses que 

sustentam essa lenda: A primeira é que nesse mês há um maior número de cadelas no cio e os machos, para disputá-las, entram em 
guerra propagando uma doença chamada raiva. A outra hipótese é a de que Agosto é o mês oficial de vacinar os animais contra a raiva 

e por isso Agosto é o mês do cachorro louco. 
Para quem não sabe, o animal que tem raiva fica muito agressivo, com comportamentos estranhos e salivando muito. Temos 

que tomar cuidado com a mordida de animais que têm raiva, pois é através da saliva que a doença é propagada. A raiva é uma doença 

que mata em poucas horas e por isso se alguém for mordido por algum animal com esses sintomas deve procurar um posto de saúde o 

mais rápido possível. 
Agora deixo para vocês a decisão da pergunta: Agosto é o mês do cachorro louco? 
Texto: Marina     Desenhos: Marina, Lúcia Pena e Mariana 
 

      
Concurso de Desenho 

O concurso de desenho da Casa Verde foi um sucesso! As pessoas capricharam nas suas criações! Desenhos 
concretos, abstratos, muitas cores e imaginação! Em terceiro lugar ficou Silvia Regina, em segundo lugar Iracema e 
em primeiro lugar com seu anginho...Regina!!!!!! Parabéns a todos!  

 
1ºLugar: Regina                              2ºLugar: Iracema                                          3º lugar: Silvia Regina 

       
 



Saída das Estagiárias 

 
 Casa Verde vai deixar saudades e ótimas lembranças, as palavras realmente não dão conta do que é conviver 

durante um ano neste espaço, onde muito me transformei e aprendi. Quero agradecer à todos queridos estagiários, 

técnicos e principalmente os pacientes por possibilitarem este encontro sempre regado de muito afeto e de muitas 

surpresas. Esta Casa estará sempre fazendo parte do meu caminho...estarei �em casa verde�. Beijos e abraços, Gabi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja como se comemora o aniversário em outros lugares do mundo: 

 
Rússia, Sérvia, Bulgária e Grécia: É costume entre os fiéis da Igreja Ortodoxa batizar seus filhos com nomes de santos. Por isso, alguns 

comemoram o aniversário no dia consagrado ao padroeiro. Outra prática comum é fazer duas festas, uma na data de nascimento e outra no dia 

dedicado ao santo. 
 
Japão: Para os meninos, o aniversário de 5 anos é considerado importante porque com essa idade, na época dos samurais, eram apresentados como 

guerreiros. As meninas, por sua vez, aguardam com ansiedade a festa de 7 anos, durante a qual recebem seu primeiro quimono. Também é tradição 

homenagear as crianças de 3, 5 e 7 anos no dia 15 de novembro. Na ocasião, os pais levam os filhos para rezar no templo e lhes presenteiam com 
doces. 
 
Finlândia: Além de se hastear a bandeira do país na casa do aniversariante, faz parte da tradição fazer um café da manhã especial em família. 
 
Senegal: A família do aniversariante prepara diversos tipos de carne e distribui pela vizinhança. 
 
Tailândia: Os seguidores do budismo aproveitam a ocasião para fazer boas ações. Também faz parte dos costumes entregar alimentos aos monges 

que passam pela rua. 
 
México, Chile, Cuba e El Salvador: Durante a festa de celebração da data, o aniversariante, de olhos vendados, deve quebrar a piñata (vaso de 
barro cheio de bala) com uma madeira. Enquanto isso, seus amigos cantam músicas tradicionais. 
 
Coréia: Na primeira festa de aniversário, a criança é colocada em frente a uma série de objetos trazidos pelos convidados. Acredita-se que o presente 
escolhido pelo bebê dá uma pista de seu futuro e de sua futura profissão. O carretel de linha indica vida longa; o livro, dedicação aos estudos; e 

dinheiro e arroz, sucesso financeiro.  
 

 
 
 

Aniversariantes do Casa Verde 
 

Outubro: 
05� Ana Regina 
07- Gabriela 
11- Valéria e Sônia 
12- Claudia e Regina Leal 
21- Niedja 
23- Glória Maria 
27- Renata Assis 
30- Tânia e Tasso 

Novembro: 
21- Mariana Arruda 
29- Marlene 
30- Alessandra e Ana Lúcia 

 

 
A origem da palavra 

aniversário 
Aniversário é uma 

palavra latina que 
significa "aquilo que 
volta todos os anos". 
Anniversarius vem de 
annus (ano) e vertere 
(voltar), ou seja, aquilo 
que se faz ou que volta 
todos os anos. 
 

 

Mar d�amor 

 
Primeiro foram os pés 
entraram pedindo licença. 
fitaram os sofás, as almofadas, 
o vai-e-vem e a porta da sala. 
Depois foram as pontas dos dedos, 
deslizaram por mesas, 
tamborilaram aqui e acolá, 
pegaram meio indecisas, 
um dominó para se jogar. 
Os ouvidos vieram também, 
às vezes aflitos, as vezes serenos 
e um mar de vidas verteu-se lá dentro. 
 

 
E esse mar era grande, 
tranqüilo, bravio, 
rosa, azul, violeta, 
verde, anil, furta-cor. 
E esse mar era fundo, 
por vezes bem claros, tantas vezes escuros, 
subindo e descendo, 
ondulante que era. 
Então os pés, as mãos e os ouvidos 
da mulher encheram-se de alegria, 
porque seu coração já não era um deserto. 
 
 Renata Assis 

Para Gabi e Renata: 
- Não desapareçam! (Renata 
Fernandez) 
- Sentiremos muito a falta de 
vocês (Daniela de Carvalho) 
- Vocês já estão fazendo falta 
(Fernanda Costa) 
- Não posso traduzir em palavras 

como foi bom estar com vocês. 

Obrigada por tudo! (Marina) 
- Obrigada pela alegria que 
trouxeram para a Casa (Fabiana) 
 



Passeio à Terê 
 

Nosso passeio foi demais!! 
Fizemos nosso �tour� passando primeiro pela Sub-sede do Parque Nacional onde somente os corajosos 

mergulharam na cachoeira. Depois nós fomos almoçar na Granja Comary com a seleção Brasileira. Rolou até futebol! 
Antes de voltarmos, nós paramos em um mirante para tirarmos várias fotos daquele visual inesquecível. A galera que 
foi adorou e está ansiosa pelo próximo. (Luiz Cezar) 
 

A viagem para Teresópolis foi muito boa e agradável. Estava um dia lindo e isso ajudou muito. Tiramos fotos 
no ponto turístico O Dedo de Deus  e almoçamos  no Clube da Granja Comary. (Pedro) 

 

  
                                            Almoço no Clube da Granja Comary                                                 Dedo de Deus 
 
 
 

Seminário 
Data: 26/08/2006 
 
 O seminário é um encontro entre os técnicos e estagiários do Casa Verde com o objetivo de discutir um 

ponto importante sobre o dia-dia da casa.  
 Este foi o sexto seminário, e a cada ano nos encontramos para falar de um ponto diferente. A escolha 
dos pontos vem da necessidade de pensarmos melhor sobre o que estamos fazendo, como estamos cuidando de 
cada um, inclusive de nós mesmos, técnicos e estagiários.  
 Além desta discussão, como não poderia deixar de ser, aproveitamos para almoçar e lanchar. A comida 
da Marta e da Maria estava muito gostosa, e a discussão também. Ano que vem vai ter mais...  
  

 


