Editorial
2006 está chegando ao fim.
Não sabemos se por influência
do Ano Novo que se aproxima,
mas resolvemos refletir sobre a
estrutura das edições
anteriores do Jornal. Nestas,
criávamos colunas a partir dos
materiais coletados e assim
algumas foram ganhando
consistência e passaram a estar
presente na maioria das
edições.
Ano que vem iremos coletar
materiais para essas colunas
que já existem: Esportes,
Poesias, Textos e reflexões,
Entrevista, No túnel do tempo,
Eventos, Dicas de Beleza, entre
outras. Deixaremos um espaço
para a criação de novas
colunas, quando necessário.
Esperamos que todos vocês
aproveitem da melhor maneira
possível o Natal e o Ano que
vem por aí. Contamos com a
participação de todos para
continuarmos fazendo o nosso
Ver de Perto.

NOTíCIAS
- Os Estagiários Fernando, Fernanda Costa, Dani, Leca e Mariana Rocha vão se
despedir da vida de estagiários da Casa Verde no dia 05 de Janeiro.
- O Técnico Rodrigo Garcez estará se despedindo da Casa dia 8 de Dezembro:
“Quero agradecer a todos pelos momentos de aprendizado, alegria e crescimento
pessoal que passei aqui no Casa Verde. Vocês moram no meu coração e sentirei
muita falta do bate-papo com todos. Abraços e beijos”(Rodrigo Garcez)
- Durante o mês de janeiro de 2007, todos os campos da Universidade Estácio de
Sá estarão oferecendo cursos de férias por apenas R$ 15,00! Há cursos de
diversas áreas de interesse: administração, artesanato, artes e cultura, esoterismo,
dança, eventos, engenharia, biologia e muito mais! Confira no site:
http://www.estacio.br/ferias/area.asp ou pelo telefone na Central de Atendimento:
(21) 3231-0000

Natal em Xerém: O que será que vamos encontrar por aqui?
Zeca Pagodinho? Algum jogador do Fluminense? Ou um dia de muito sol?
Para os que não sabem, Xerém oferece todos esses atrativos, basta ter um
pouquinho de sorte e estar atento que algo de muito legal pode acontecer.
Do mais, teremos nossa confraternização que por si só já é de bom
tamanho! Bom proveito!

Nesta edição...
Um abraço da Equipe.
Expediente
Tiragem Bimestral
Número 4 – 1ªEdição
22 de Dezembro de 2006.
Preço R$ 2,00
Edição: Marina Carvalho e Renata Fernandez
Casa Verde
R. Jornalista Orlando Dantas, Nº5.
Botafogo
Tel : 25515404
www.hospitaldiacasaverde.com.br

Sarau ...............................................................................................
Nhoque da Fortuna..........................................................................
Poesias, textos e reflexões...............................................................
Esportes...........................................................................................
Dica de Beleza.................................................................................
Aniversariantes................................................................................
Quem consegue adivinhar?..............................................................
Na Ponta da Língua.........................................................................
Entrevista........................................................................................
Receita.............................................................................................
No túnel do Tempo..........................................................................
Oficina de Teatro.............................................................................
Quintas Culturais.............................................................................
Canto do Conto................................................................................

p.2
p.2
p.3
p.4
p.4
p.4
p.4
p.5
p.5
p.5
p.6
p.7
p.7
p.8

TEMA: Halloween
DATA: 28/10/2006
ENTRADA: R$ 3,00
CARDÁPIO: Caldinho de feijão, Sorvete e Sanduíche
de rúcula, tomate seco e queijo
BUFFET: Verde Estilo (Pedro, Margarida, Iracema,
Marcelo, Jacila)

O Sarau desse semestre acabou cedo. Quem chegou
depois das sete e meia da noite já não viu mais nada. Esse
foi o caso de Ricardo ele chegou e as pessoas já estavam
arrumando a casa para irem embora.
Marina chegou um pouco mais cedo: “consegui ver a
apresentação de música, mas perdi o teatro”.
Paulo Braga gostou muito do sarau sendo a música a parte
que mais gostou: “Cantei uma música: ´quando deus te
desenhou ele estava namorando na beira do mar. `”,
lembra.

Eduardo também cantou algumas músicas como Roberto Carlos, Raul
Seixas e Nalva Aguiar. Ao ritmo da música, Eduardo dançou fazendo uma
performance que deixou todo mundo de boca aberta.
A dupla de cantores Fernando e Betina, sobre a batuta de Arthur no
violão, cantando “Você não soube me amar” do grupo Blitz foi o maior
sucesso. O arranjo não deixou a desejar, foi muito divertido e bem
afinado.
Daniel conta que gostou do sarau: “comi hambúrguer e trouxe dinheiro
para comer doce, mas não tinha doce para comer”.
A sugestão de Paulo Ritter é fazer o sarau uma vez por ano e com mais
atividades.

Data: 29/09/2006
Foi uma noite muito agradável,
com música, conversa, dança, alegria,
um delicioso Nhoque, lançamento do n° 3
do Jornal Ver de Perto...
Esperamos que ano que vem
tenha mais!

Poesias, Textos, Reflexões...

Viagem

(sem título)
Quando me aparece
desnudo louco por
merecer uma
sorte de emprestar
um código
que desvende o
próximo
E quando me
Aparece meio que
esquecida retorna aos meus
braços encarnados
ou mais sossegado
que a tempestade alheia
aos seus olhares
Já é noite
pois o viver viverá
E quando desperta
sempre alerta aos
meus olhares
maliciosos pergunta
Eis que te desvendei
Ptolomeu
E era a hecatombe
Simon Arotchas

Eu viajei para Porto Alegre. Foi muito
lindo. Revi meus amigos e parentes.
Graças a Deus estão todos bem.

(sem título)

Passeei bastante e o que eu mais

Só uma coisa peço a Deus
Com vontade de conseguir
Saúde, paz, amor e amigos
E que esta operação que eu vou fazer
seja boa e necessária
Que eu possa seguir mais em frente
Com amor, paz e carinho
Glória Maria Miranda

gostei foi ter ido ao estádio do BeiraRio. O Inter ganhou do Fluminense
por 2X0. Eu fui de avião e gostei
muito, lá em cima a gente vê tudo
pequenininho e depois o avião passa
das nuvens e a paisagem é espetacular.
Para terminar, valeu a pena viajar.
Obrigado e até a próxima.
Obs: Comi muito churrasco e tomei
bastante chimarrão.
Pedro.

Coração, emoção e razão.
Ando rapidamente procurando um coração cheio de emoção e razão. Não encontro.
Ando lentamente procurando um coração cheio de emoção, dispensando a razão. Também não
acho.
Fico parada procurando um coração sem razão e sem emoção. Encontro o meu!
Trabalho meu coração. Agora está cheio de emoção e razão. Não continuo procurando
um coração igual ao meu. Num coração diferente do meu também posso encontrar o equilíbrio
entre a razão e a emoção.
Célia Sobrino. (29/09/06)

Personagens: - Zé, sujeito homem de 43 anos, vindo do Ceará. Baixinho e troncudo, Zé é um capiau.
- Bia, mulher decente, mas deixa a desejar. Tem 39 anos, natural de Porto Seguro. Cabelos castanho claro, magra,
esbelta com uma beleza encantadora.
Zé trabalha como peão no centro do Rio. Trabalha todos os dias das seis as seis. Pega três conduções para ir e mais
três para voltar.
Certa vez por um contato com uma amiga, Zé foi trabalhar na casa de Bia. Ela mora em Botafogo e seu aparamento é
humilde, mas charmoso.
Quando Zé viu Bia pela primeira vez, ela aparentou ser simpática e humilde. Ele ficou encantado com o jeito dela
falar e passar as mãos nos cabelos.
Com o tempo Zé percebeu que ela era a mulher dos seus sonhos, tudo que ele desejava. Após um certo tempo de
intimidade, Zé convidou-a para sair. Eles foram ao La Mole e pediram um arroz a piamontese com medalhão. Zé gastou todo
o seu salário nesse jantar, mas tudo valia a pena, pois aquela noite foi inesquecível para ele. Foi lá que eles trocaram os
primeiros beijos e as primeiras carícias.
A partir de então, começaram a ficar.
Bia arrumou um emprego na empresa onde fazia alguns bicos. A relação dos dois era muito boa. Conversavam e
passeavam quase todos os dias, nos seus horários de almoço. Aí veio o primeiro namoro da vida de Zé.
Numa noite resolveram sair para uma night, depois foram ao motel, mas Zé broxou. Ele se sentiu constrangido, mas
explicou a situação que se passava. Zé tomava remédios psiquiátricos. Diagnosticado como psicótico maníaco depressivo, com
várias tentativas de suicídio. Bia ficou chocada, mas entendeu a situação.
Com o tempo veio o primeiro filho, ao qual deram o nome de Rodrigo. Alguns meses depois veio o segundo filho, que
se chamou João Paulo. Daí por diante se casaram e viveram felizes para sempre.
Paulo Maurício e Gustavo Marquesini (Oficina de escrita 2003)

Aniversariantes
Quem consegue adivinhar?
Dica número 1: Essa música contém a
palavra “chave”.
Dica número 2: Compositores: Leoni e
Frejat.
Dica número 3: Ano da composição: 2004.
Dica número 4: Regravada por Leoni em
2006.
Dica número 5: Toca muito na Paradiso

FM.

Dezembro

Janeiro

04 Luiz Cezar
08 Taísa
08 Mariana Rocha
10 Sérgio Stulberg

02 Sílvia Regina
Garcia
02 Ulisses
03 Paulo Braga
07 Daniel
08 Gilles
09 Carmem
30 Silvia Regina

Campeonato Brasileiro

Estamos
felizes,
digo vai ser Fla x Flu,
Vasco x
Botafogo, o
resto é que o campeão é o Botafogo. A norma é ir ao
Maracanã
ver seu time
ser campeão.
Fui ao Botafogo x Madureira e vi meu time ser campeão. A esse time que é campeão
só tenho a
agradecer...
Acho que o
futebol é a modalidade mais
linda do esporte.
Quando eu era criança meus pais se dividiam entre Flamengo e Vasco. Minha mãe é
Flamengo
e meu pai era Vasco e é pelo clube que jogo que vou torcer.
Fui atleta do Flamengo, Botafogo e do Vasco como jogador de futebol. O
goleiro é o último homem e se ele erra toma gol e aí o outro time ganha e é feliz.
Possibilidades todos têm no campeonato brasileiro.
Fernando Carvalho.
É campeão!
Seleção brasileira 2002 campeã.
Seu nome: seleção canarinho, foi demais.
O jogo era Alemanha x Brasil.
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e cia., estávamos em
Tókio mas ganhar era a única saída, foi a glória!!!
O grito de “é campeão” soou em todas as casas e vimos um país que ganha quando
se esforça e sua a camisa porque nada é tão fácil.
Agora, em 2006,
Parreira esteve muito otimista, mas seu papel foi um verdadeiro
fracasso contra a França. O Brasil não conseguiu ser o que sempre foi quando se tem
união, força, velocidade, amizade, carinho, ternura e o mais importante que é o amor!
Pra vencer tem que ter amor pela camisa entre todos da delegação, valeu! 2010...
vamos lá com o grito “é campeão” pois afinal somos pentacampeões!
Fernando Carvalho.

Dicas de Beleza
Depois de um dia puxado de trabalho você só quer descansar. Então tome um belo banho, passe
leite de limpeza, tônico e um bom creme como o Renew do Avon. Procure-me que te esclarecerei.
Margarida Coelho Amorim

Receita

Você não vai
privatizar nenhuma
dessas empresas,
não é Alckmim?
Me engana que eu
gosto...
Ricardo

Entre-vistas
Doutora Sônia (psicóloga) e Ana Lúcia (entrevistadora)
Esta é uma grande profissional a qual me dedico
muito.
Ela trabalha no Casa Verde. O nome dela é Sônia
Muller Araguez. Ela me ensina como me entender
diante de cada situação. Ás vezes parece difícil, mas
o que ela diz é de uma eficácia incrível. Ela é de um
grande valor humano.
Pertence a uma classe de psicólogos desta clínica,
que se chama Casa Verde. É uma clínica de
reabilitação de estudos psicológicos e distúrbios
psíquicos

Ana Lúcia: Em princípio o que a motivou a ser psicóloga?
Sônia: O que me motivou a ser psicóloga foi tentar conhecer e entender o próximo e a mim mesmo.
Ana Lúcia: Em que modificou sua vida conhecendo o próximo?
Sônia: Eu pude entender melhor os problemas alheios, tendo uma visão bem mais ampla da vida.
Ana Lúcia: Que satisfação alcançou deste mérito?
Sônia: A convivência mais próxima com o ser humano.
Ana Lúcia: Que sentido fez para você tudo isto?
Sônia: Um sentimento muito profundo de vida e um conforto em realizar um trabalho que admiro muito.
Ana Lúcia: Foi difícil para você entender cada pessoa?
Sônia: Foi e é um desafio.
Ana Lúcia: Como você lida com o comportamento de cada indivíduo?
Sônia: Tento entender as diferenças.
Ana Lúcia: Qual a gratificação em ser uma profissional da psicologia?
Sônia: De ter feito uma escolha certa profissionalmente.
Ana Lúcia: Onde você estudou? Você está realizada?
Sônia: Estudei na PUC-RJ e me formei em 1980. Sim, estou realizada plenamente.

EXPEDIÇõES AO SUBÚRBIO
casa

casa

No Túnel
do
Tempo
casa

MARINA: Como surgiram as
expedições ao subúrbio?
PAULO: As expedições ao
subúrbio surgiram quando
começamos a notar que
ninguém conhecia nada do
subúrbio, nunca ninguém
ia para lá e só se falava
das coisas que aconteciam
aqui, na Zona Sul, e nada
mais. Havia um excesso de
Zona Sul e as expedições
surgiram como um contra
ponto a isso.
MARINA: Quem participava
dos passeios?
PAULO: Participaram das
expedições Ricardo,
Leonel, Margarida, Évio e
eu. Talvez mais alguns
pacientes que não me
recordo agora.
MARINA: Quais lugares
vocês freqüentaram?
PAULO: Fomos à Igreja da
Penha, ao Bar do
Pixinguinha... aonde
mais, Ricardo?
RICARDO: Mercadão de
Madureira, Museu do
Inconsciente... é não me
lembro se teve mais algum
lugar...
PAULO: É não teve mais
nenhum lugar não... veio
o Verão e começamos a
fazer as quintas de
verão... íamos a praia,
as cachoeiras...aí

O diálogo que o leitor encontrará abaixo diz
respeito a uma conversa, que tive a oportunidade
de participar, sobre as expedições ao subúrbio.
Ela se deu entre Paulo Ritter, Ricardo Campos e
eu. Por ter sido tão interessante resolvi
reproduzi-la aqui para vocês, leitores da coluna
No túnel do tempo. Para ser digna com meus amigos
é preciso fazer uma ressalva: a partir dos fatos
contados construí uma estória da conversa,
transformando as pessoas em personagens.
Considerei mais importante ressaltar a gostosa
lembrança que marcou minha memória a correr o
risco de ao reproduzir as falas deixar o afeto de
lado. Espero que eu não desagrade ninguém com
isso... Boa leitura!

deixamos de fazer as
expedições.

MARINA: À Vila Mimosa?
Vocês foram para lá?

MARINA: Como eram esses
passeios?

PAULO: Sim, fomos. E
ficamos de longe
observando o que
acontecia na rua e...
filmamos também...

PAULO: Íamos toda quintafeira na parte da manhã.
Era muito divertido...
quando fomos ao bar do
Pixinguinha, comemos
pastel e bebemos cerveja
e conversamos com os
conhecidos do Pixinguinha
que nos contaram
histórias dele...
maravilhoso!
RICARDO: É verdade... as
mulheres eram bastante
simpáticas e os
pastéis... deliciosos!
PAULO: O Leonel ficou até
sem tomar sua medicação
para poder tomar umas
cervejas no bar...
MARINA: Contem mais,
contem mais!
RICARDO: Você se lembra
Paulo, quando nós fomos
ao Mercadão de Madureira
e nos perdemos?
PAULO: É verdade...
demoramos horas para
achar o lugar. Ninguém
sabia como chegar lá e, é
claro, nos perdemos...
mas valeu a pena... foi
muito interessante!
MARINA: Alguma história
engraçada?

PAULO: Tem sim... quando
fomos à Vila Mimosa...

MARINA: Filmaram a Vila
Mimosa? Essa queria ver!
PAULO: Nós filmávamos
todos os passeios e na
Vila Mimosa não foi
diferente... Escondemos a
câmera numa maleta como
fazem aqueles repórteres
de TV em locais que não
se pode filmar. A
filmagem ficou toda
tremida e muito engraçada
também!
MARINA: E onde estão
esses vídeos?
PAULO: Esses vídeos estão
guardados, precisam ser
editados...
MARINA: Vamos fazer isso,
então! Passar em algum
sarau, o que acham?
PAULO: Seria interessante
se alguém retomasse a
Oficina de Vídeo para
recuperar esse
trabalho...
MARINA: Oficina de vídeo?
Quero saber sobre isso.
PAULO: Na próxima vez,
quem sabe...

Oficina de Teatro

Apresentação no Sarau 28/10/06
“O Teatro foi uma experiência pra mim muito gratificante. Eu me senti muito bem ao interpretar a cena. Eu gostei do ‘BIS’. Pra mim foi um esforço
sobrenatural de estarem presentes várias pessoas me olhando e eu trabalhando no Teatro” (Pedro Bacu)
“Eu não sou atriz. Vou te contar uma coisa: eu achei isso incrível porque a experiência foi dolorosa e gratificante porque todos me elogiaram e eu
fiquei satisfeita porque é muito bom ver as pessoas sorrirem.” (Margarida Amorim)
“O Teatro serve para expressarmos nossos sentimentos e eles sempre acabam mostrando um pouco de cada um”. (André Luduvice)
“A oficina é uma forma de trabalhar a criatividade. Na apresentação, no improviso, isso ficou mais explícito”. (Fabiana Machado)
“Acredito que compartilhar com outras pessoas uma produção tão nossa, que é feita de forma minuciosa, no detalhe, é parte importante do nosso
trabalho.” (Flavia Ribeiro)
“Não participei do Teatro, mas adorei ter participado da apresentação da peça.”(Iracema Menezes)

Quintas Culturais

Canto do Conto
O Canto do Conto é uma nova coluna para publicação daquele conto que você leu e depois disse:
“Muito bom, você tem que ler...”. Isso já aconteceu com você? Então, mande a sua sugestão para nós!!
O Assalto
Um desses dias fui assaltado. Foi num virar de esquina, num desses becos onde o escuro se aferrolha com a chave preta. Nem
decifrei o vulto: só vi, em rebrilho fugaz, a arma em sua mão. Já eu pensava fora do pensamento: eis-me! A pistola foi-me justaposta
no peito, a mostrar-me que a morte é um cão que obedece antes mesmo de lhe ser assobiado.
Tudo se embrulhava em apuros e eu fazia contas à vida. O medo é uma faca que corta com o cabo e não com a lâmina. A
gente empunha a faca e, quanto maior o pulso, mais nos cortamos.
-Para trás!
Obedeci à ordem, tropeçando até me estancar de encontro à parede. O gelo endovenoso, o coração em cristal: eu estava na
antecâmara, à espera de um simples estalido. Cumpria os mandamentos do assaltante, tudo mecanicamente. E mais parvalhado que o
cuco do relógio. O que fazer? Contra-atacar? Arriscar tudo e, assim sem mais nem nada, atirar a vida para trás das costas?
-Diga qualquer coisa.
-Qualquer coisa?
-Me conte quem é. Você quem é?
Medi as palavras. Quanto mais falasse e menos dissesse melhor seria. O mautrapilho estava ali para tirar os nabos e a púcara.
Melhor receita seria o cauteloso silêncio. Temos medo do que não entendemos. Isso todos sabemos. Mas, no caso, o meu medo era
pior: eu temia por entender. O serviço do terror é esse: tornar irracional aquilo que não podemos subjugar.
-Vá falando.
-Falando?
-Sim, conte lá coisas. Depois, sou eu. A seguir é a minha vez.
Depois era a dele? Mas para fazer o que? Certamente, para executar a sangue esfriado, pistolando-me à queima-roupa.
Naquele momento, vindo de não sei onde, circulou por ali um furtivo raio de luz, coisa pouca, mais para antever que para ver. O
fulano baixou o rosto, e voltou a pistola em ameaça.
-Você brinca e eu...
Não concluiu a ameaça. Uma tosse de gruta lhe tomou a voz. Baixou, numa fracção, a arma enquanto se desenvencilhava do
catarro. Por momento, ele sugeriu-me indefeso, tão frágil que seria deselegância minha me aproveitar do momento. Notei que tirava
um lenço e se compunha, quase ignorando minha presença.
-Vá, vamos mais para lá.
Eu recuei mais uns passos. O medo dera lugar à inquietação. Quem seria aquele meliante? Um desse que se tornam ladrões
por motivo se fraqueza maior? Ou um que a vida empurrara para os descaminhos? Diga-se de passagem que, no momento, pouco me
importavam as possíveis antecedências do criminoso. Afinal, é do podre que a terra se alimenta.
Fomos andando para os arredores de uma iluminação. Foi quando me apercebi de que o assaltante era um velho. Um mestiço,
até sem má aparência. Era um da quarta idade, cabelo todo branco. Não parecia um pobre. Ou se fosse era desses pobres já fora de
moda, desses de quando o mundo tinha a nossa idade. No meu tempo de menino tínhamos pena dos pobres. Eles cabiam naquele
lugarzinho menor, carentes de tudo, mas sem perder humanidade. Os meus filhos, hoje, tem medo dos pobres. A pobreza converteu-se
num lugar monstruoso. Queremos que os pobres fiquem longe, fronteirados no seu território. Mas este não era um miserável emergido
desses infernos. Foi quando, cansado, perguntei:
-O que quer de mim?
-Eu quero conversar
-Conversar?
-Sim, apenas isso, conversar. É que, agora, com esta minha idade, já ninguém conversa.
Então, isso? Simplesmente um palavreado? Sim, era só esse o móbil do crime. O homem recorria ao assalto de arma de fogo
para roubar instantes, uma frestinha de atenção. Se ninguém lhe dava a cortesia de um reparo ele obteria esse direito nem que fosse a
tiro de pistola. Não podia era perder sua última humanidade – o direito de encontrar os outros, olhos em olhos, alma revelando-se em
outro rosto.
E me sentei, sem hora nem gasto. Ali no beco escuro lhe contei vida, em cores e mentiras. No fim, já quase ele adormecera
em minhas histórias, eu me despedi em requerimento: que, em próximo encontro, se dispensaria a pistola. De bom agrado nos
sentaríamos ambos num bom banco de jardim. Ao que o velho, pronto, ripostou:
-Não faça isso. Me deixe assaltar o senhor. Assim, me dá mais gosto.
E se converteu: desde então, sou vítima de assalto, já sem sombra de medo. É assalto sem sobressalto. Me conformei, e é
como quem leva a passear o cão que já faleceu. Afinal, no crime como no amor: a gente só sabe que encontra a pessoa certa depois de
encontrarmos as que são certas para outros.
(Mia Couto)

