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Fernandez 
 

Casa Verde 
R. Jornalista Orlando Dantas, Nº5. 

Botafogo 
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www.hospitaldiacasaverde.com.br 

 

Editorial 
 

 O jornal está completando 

um ano de sua nova versão, para 
comemorar e ampliar os seus 
horizontes tivemos ótimas idéias: 
 ◊Faremos um encontro semanal 
para escrever e editar o Jornal, um 
espaço onde possa estar 

acontecendo a escrita de textos, a 
edição no computador, a discussão 

de temas, a delegação de funções, 

dinamizando, assim, a sua 
elaboração. Esta reunião será 

ministrada por Renata e Marina; 
 ◊Criaremos um espaço físico (no 

salão da casa) e um virtual (pelo 
jornalverdeperto@googlegroups
.com, e quem sabe um site?) onde 
estarão a disposição os números 

antigos, as atas das reuniões e um 

lugar para comentários;  
◊Haverá também a participação 

de um porta-voz na Reunião da 

Tribo para fazer a ponte entre o 
jornal e a casa, Pedro foi o 
nomeado para este cargo. 
 Esperamos que estas idéias 

sirvam para que mais pessoas 
possam participar da elaboração do 

Jornal. Boa leitura! 
Marina, Renata, Ricardo, Pedro e 

Rafael. 
 

 R$ 2,00 

 

 

  

 

 

 Número 6 � 1ª Edição 

Nesta edição...  

  
Receita � Bolo de Abacaxi Light............................................................................. 2 
Música........................................................................................................................ 2 
Aniversariantes......................................................................................................... 2 
Entrevista com os cozinheiros da Casa................................................................... 3 
Um Ano de Jornal 4 e 5 
Jornal Mural � Tema: Roubo na Casa................................................................... 6 
Poesias, Textos e Reflexões � Tema: Internação................................................... 6 
Green Lounge........................................................................................................... 7 
Canto do Conto......................................................................................................... 8 
Sessão DVD............................................................................................................... 8 

 

id19779819 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.hospitaldiacasaverde.ocm.br


                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Receita 

Bolo de Abacaxi Light  
 
Ingredientes: 
1 tablete de Claybon (50g) 
3 xícaras de açúcar (ou copo americano) 
3 xícaras de farinha de trigo (ou copo americano) 
3 colherzinhas (de café) de fermento 
3 ovos 
1 copo de suco de abacaxi sem açúcar (da fruta ou Maguary) 
 
Modo de fazer 

1) Bata o Claybon e o açúcar primeiro, depois acrescente a farinha e o 

fermento. Reserve. 
2) Separe a clara da gema do ovo. 
3) Bata as claras em neve. 
4) Com o a mão fure a gema e retire a sua glândula (camada que a 

envolve) 
5) Bata a gema com a clara em neve, acrescentando-as com a massa 

reservada. 
6) Por fim, acrescente o suco de abacaxi. 

 
Fique esperto! Detalhe para o bolo não ficar com gosto de ovo, o truque é esse 

de retirar a glândula da gema do ovo. 

 

Confiança num mundo estranho 

  

Eu estou sozinho  

Perdido numa terra estranha 

Com saudade da minha família 

Eu espero que 

Vocês me perdoem  

Do que fiz 

A minha avó a mim e a vocês  

Cresci e me tornei um grande homem  

Eu quero mostrar isso para vocês  

Que eu mudei pra melhor 

Eu quero conquistar 

A confiança de vocês 

  

Rafael Cabral  

 

Casa Verde 

 

Casa Verde está de aniversário 

O jornal está fazendo um ano 

Parabéns para ele 

Parabéns para ti que participa deste jornal 

Acontecimentos vêm acontecendo 

O jornal é um veículo 

Retrato que se passa na casa 

É também um retrato da vida 

Vida que vem vindo 

Vida de artista  

Como nós também 

Maluco não é o nosso nome 

Mas artista 

Viva o nosso jornal pelo o seu ano de vida 

 

Glória Maria 

 

SETEMBRO 
 
02 Luiz Fernando 
02 Marcelo Condack 
05 Luciane 
07 Pedro Baçú 
20 Bianca 
27 Eduardo 
  

AGOSTO 
 
04 Marina 
11 Conrado 
16 Renata Fernandez 
28 Juciara 
 

 

Aniversariantes 

O Teatro está precisando de um nome e 

nós já temos algumas sugestões para 
serem votadas, elas seguem com seus 
respectivos autores: 
       

1) Teatro Ter Ato (Ricardo) 

2) Teatro com Trato (Ricardo) 

3) Teatro Goolo (Leonardo Aldgeire) 

4) Arteatro (Lúcia Helena) 

 
Você tem alguma outra idéia? A turma 

do Teatro espera a sua contribuição. 
 

  Música 



�Os mistérios da cozinha� 
Entrevista com Jane e Henrique  

 

(Esta entrevista foi realizada por Rafael e Marina) 
 
 

Rafael: - Há quanto tempo você trabalha aqui? 

Jane: - Sete meses. 
Henrique: - Eu, três meses. 
Rafael: - Como é para você trabalhar conosco? 

Henrique: - Eu estou achando bom, estou gostando da experiência. 
Jane: - É gratificante sim. Tem sido importante porque a gente aprende muita coisa também, conviver com essa galera toda, é legal, 

gostei, respeitar a individualidade de cada um... É bem legal. 
Marina: - Sabemos que a cozinha tem acesso restrito. Como é para você trabalhar nesse espaço? Qual é a importância disso 

para o seu trabalho? Como fica a sua relação com as pessoas da casa? 

Henrique: - Eu acho normal. O isolamento é para a parte higiênica das refeições que a gente manipula né e agora, com o pessoal, acho 
que fica normal mesmo (apesar de ser uma parte restrita), mas eu acho que a gente se resolve bem, a gente consegue ficar ali dentro e 
ter um bom convívio com as pessoas. 
Marina: - E para você, Jane? 

Jane: - É mais ou menos isso que o Henrique falou... e essa cozinha não tem tanto isolamento, não é bem assim que a coisa funciona e 
acaba até sendo divertido também, a gente vai aprendendo a lidar com todos eles, né... é legal também. 
Marina: Jane, o Henrique falou da parte higiênica, você teria algum outro ponto para acrescentar a respeito do isolamento? 

Jane: - Para ser sincera, eu até não tenho muito que dizer não, é minha primeira experiência industrial, meu primeiro trabalho, eu 

estou aprendendo também, assim como o pessoal, eu estou aprendendo muita coisa... 
Marina: - A reunião da Tribo tem como princípio reunir todos aqueles que freqüentam a Casa para discutir o seu 

funcionamento, certos acontecimentos daquela semana, etc. Nela, todos têm direito de levantar um ponto de discussão. Como 

você aproveita esse espaço?  

Henrique: - Eu nunca participei, nenhuma vez ainda, né, até mesmo porque eu acho que os funcionários aqui são muito poucos, têm 
os pacientes, os estagiários que são da área mesmo... Eu, até agora, acho que não tem muito a ver comigo não... Vou esperar mais um 
tempo para eu poder ver, para começar a participar lá, mas eu nunca participei não.  
Jane: - Eu já fui algumas vezes, mas nem sempre a gente pode ir, né, porque às vezes o preparo do lanche impede que a gente esteja 
no exato momento da reunião, porque eles terminam a reunião e querem lanchar, então às vezes dá, às vezes não dá... Quando dá para 

conciliar eu vou lá, quando não dá, eu fico escutando da cozinha (risos). 
Marina: - E como é que foi a sua participação nas vezes que você foi? O que você achou? 
Jane: - A minha participação foi mais como ouvinte mesmo, aprender a ouvir o que cada um tem a dizer. O dia em que houver 
necessidade de falar, eu vou falar também. 
Rafael: - Qual é a sua receita favorita? 

Henrique: - Receita favorita? Têm tantas... Agora, no momento... 
Jane: - Strogonoff de camarão! 
Henrique: - Arroz à grega, filé mignon... 
Marina: - Essas vocês gostam de comer ou de fazer? 

Henrique: - Eu gosto tanto de comer como de fazer. 
Jane: - É o que eu gosto de comer. De fazer eu prefiro os doces. 
Rafael: - Qual é o segredo da culinária que vocês podem revelar para nós? 

Henrique: - Não tem segredo porque a culinária é cada dia uma novidade, cada área de trabalho, cada refeição, é de uma maneira, eu 
não tenho segredo, eu acho que o segredo é fazer com muito amor, carinho, muita limpeza, higiene, acho que o segredo está aí, tem 

que se dedicar... Dedicação. 
Jane: - É o que ele falou, não tem segredo, tem até técnica, né... Se fizer uma pergunta: �-Qual a melhor técnica para fazer, por 
exemplo, um Strogonoff? Ou qualquer outra coisa, um bolo?...� aí está bem específico, dá para responder legal, mas no caso é isso 

mesmo: dedicação, boa vontade, carinho, é isso. 
Rafael: - Qual é a importância de trabalhar aqui na Casa Verde? Vocês gostam? Adoram? 

Jane: - Para mim é importante, eu tenho aprendido muita coisa aqui, já aprendi a ser mais tolerante, para mim está sendo uma 

experiência bastante gratificante, eu gosto muito. 
Henrique: - Eu gosto de trabalhar aqui, acho um ambiente legal... é muito unido o pessoal, eu gosto de trabalhar aqui na Casa Verde. 
Marina: - É sua primeira experiência também nessa área? 

Henrique: - Não, eu já trabalho com isso há 19 anos, com refeições... mas com a psiquiatria, em hospital assim, é a primeira vez.  
Marina: - E com você, Jane? 

Jane: - É meu primeiro emprego, meu primeiro tudo (risos)... a Casa Verde que abriu as portas para mim, né, até quando a Jucirene 
fez a entrevista ela perguntou: �-O seu currículo?�, eu falei: �-Eu não tenho, eu não tenho!�, achei até legal, eu já falei para ela, assim, 
pelo fato dela ter confiado, ter acreditado, ter apostado em mim, né, ela me colocou aqui sem me conhecer, né, só conversou comigo e 
acreditou no que nós conversamos, isso para mim foi muito importante, me deu muita força... porque se ela acreditou em mim não 

tinha por que eu também não acreditar, né. Tudo começou aqui mesmo. 
Obrigado. 
 
Adendo: O acesso à cozinha é restrito não só por conta da higiene, mas também para evitar acidentes.(Comentário acrescido por Jane) 
 
 

 

Entre-vistas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Marina: - Aline, você costuma comprar o jornal, ler o jornal? 

Aline: - Costumo, comprei o último, comprei o outro, né, foi o dois e o três, né?... 

achei ótimo, assim, com o depoimento das pessoas, poesias que elas escreveram, tinha 

sobre as oficinas, algumas, que acontecem... e eu acho bem produtivo... gostei muito 
quando é com fotos, assim, com a impressão que dá para ver a foto colorida, eu achei, 

assim...ficou bem rico... tem um gasto, né, mas é bem legal, assim. 
Marina: - Qual é a parte que você mais gosta? 

Aline: - Tem aquela das piadas, também as com dicas para DVD, eu gosto muito 
quando os pacientes escrevem, que eu acho que dá para conhecer, aparece um outro 
dito deles que às vezes não aparece na casa, então é bem interessante, gosto muito. 
Marina: - Você tem alguma sugestão para dar para a gente? 

Aline: - Ah, da impressão colorida, eu acho bem mais bonita... parece que você está 

naquele momento ali... naqueles eventos que teve, fica bem vivo, eu gosto muito, é 

uma sugestão, se der... (risos) 
 

Marina: - Sônia, você participa bastante do nosso jornal, comprando ele sempre. 

O que você tem a falar dele? Ele está completando um ano... 

Sônia: - Eu acho que o jornal a princípio já é um sucesso, quando foi lançado já 

começou muito bem, e eu acho que ele está crescendo bastante, eu sempre leio, 

compro, gosto muito das entrevistas, eu até já dei a idéia de fazer aquela ponte com o 

Jornal Mural, para colocar alguma coisa porque eu acho que completa mais, o Jornal 
Mural tem muito a ver com o que vocês editam, né. Eu acho que alguns pacientes 

poderiam participar mais, né Juciara? Que é uma pessoa que pode contribuir bastante. 
Glória já participa bastante, mas fica sempre os mesmos, né, às vezes só vai a poesia, 

o escrito de algum só. Agora, a princípio não tenho nenhuma idéia nova porque eu 

acho que está caminhando bem, mas podem contar comigo para o que precisarem. Eu 

acho que tem que vender mais e eu gostei muito dessa idéia de vocês levarem lá no 

dia da reunião de família... para não ficar desvinculado...eles gostaram muito, 
compraram, né. E eu só posso dar parabéns. 
Marina: - Qual é a parte do jornal que você mais gosta? 

Sônia: - Eu gosto muito das poesias e dos informes quando vocês colocam os passeios 

que tiveram porque vocês não se limitam a dizer só: �houve o passeio�, sempre tem o 

depoimento de alguém, tem fotos, às vezes, do passeio. E o passeio e eu acho que é 

um acontecimento da casa que dá muita vida à Casa Verde e vocês colaboram para 
que isso continue. 
Marina: - Mais alguma coisa? 

Sônia: - Não.  
Marina: Obrigada. 

Marina: - Glória Maria, você participa de vez em quando do jornal, né. Como 

é para você participar, o que você acha disso? 

Glória: - Eu acho muito bom, eu acho excelente idéia participar do jornal. O jornal 

traz notícias que a gente às vezes não percebe, mas a gente percebe lendo o jornal. 
Marina: - Você costuma lê o jornal da Casa Verde, o jornal Ver de Perto? 

Glória: - Costumo. Leio de cabo a rabo, todinho ele. 
Marina: - Qual a parte que você mais gosta do jornal? 

Glória: - A literária.  
Marina: - Qual parte seria essa?  

Glória: - É... 
Marina: - Porque há vários textos... a parte de reportagem, a parte de poesias, 

a parte de reflexões...  

Glória: - Eu gosto mais de poesia, gosto de fazer poesia para o jornal. 
Marina: - Você teria alguma sugestão a dar para esse jornal da casa? 

Glória: - Não, eu não sei nem o nome dele, qual é o nome dele? 
Marina: - Ver de Perto. 

Glória: - Ver de Perto?Ah, que bonito, eu gostei... é muito interessante ver de 

perto... 
Marina: - Você sabe quando acontecem as reuniões do jornal? 

Glória: - Eu acho que é de 15 em 15 dias, eu não sei bem. 
Marina: - Mais alguma coisa para falar do jornal? 

Glória: - É uma ótima idéia participar do jornal, a gente fica sabendo o depoimento 
dos outros e os nossos também.   
Marina: - Obrigada. 

�Leio de cabo a rabo� (Glória) 

�Eu acho que poderia mudar um pouco mais, ser mais divulgado, 
né, não só aqui na casa...� (Juciara) 

 

�Eu acho que alguns pacientes poderiam participar 
mais...� (Sônia) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina: - Juciara, você lê o jornal, costuma ler o jornal? 

Juciara: - Esporadicamente, mas quando eu leio gosto muito. 
Marina: - De que parte do jornal que você gosta mais? 

Juciara: - No sentido cultural, assim, das informações, né.  Da culinária que eu participo de vez em 

quando (risos)... do conteúdo é... que leva o jornal até o final, né. 
Marina: - Por que é você disse que lê esporadicamente o jornal?  

Juciara: - Porque eu gostaria de participar mais... dar mais sugestões, né, eu acho que é nesse 

sentido. 
Marina: - Que sugestões você poderia estar dando? 

Juciara: - Idéias, novos instrumentos de trabalho dentro do próprio jornal, melhorar o conteúdo do 

jornal.  
Marina: - Você sabe quando é a reunião do jornal? 

Juciara: - Se eu não me engano, sexta-feira, né, a partir das 10 horas, né? 
Marina: - O que você acha da circulação do jornal aqui na casa? 

Juciara: - Eu acho que poderia mudar um pouco mais, ser mais divulgado, né, não só aqui na casa, 

mas em outros lugares, na redondeza aqui do local, botar em alguns centros comerciários, até 

mesmo para buscar verba para a edição do jornal, entendeu? Publicitários, Marketing, nos 

comércios, né?  
Marina: - Mais alguma coisa? 

Juciara: - Não. Só quero que dê tudo certo, que tudo corra bem. 
Marina: - Obrigada. 
 

Marina: - Francesco, você conhece o jornal da casa? 

Francesco: - Muito pouco, muito pouco porque eu tenho acesso a ele muito pouco 
também, mas, solicitando, eu gostaria de dar algumas opiniões a respeito dele e 

colaborar no que for possível e no que estiver ao meu alcance. 
Marina: - Você já chegou a ler esse jornal alguma vez?  

Francesco: - Muito pouco, algumas vezes, poucas vezes. 
Marina: - De que forma você poderia participar do jornal? 

Francesco: - Isso é uma coisa que depende muito do momento, dependendo do que 

me for solicitado a respeito, sobre alguns assuntos... e se estiver dentro do meu 
alcance eu posso responder.  
Marina: - Você tem algum assunto, assim, em mente que você gostaria de estar 

escrevendo? 

Francesco: - Não, no momento não, o que eu posso dizer é... por exemplo, 

tranqüilidade da casa, organização da casa, a limpeza, a higiene da casa, só. O resto, 

para mim está tudo certo, gosto da alimentação, gosto do ambiente, gosto do 

convívio com algumas pessoas porque tem pessoas que você pode se comunicar, 

tem outras que você não pode... 
Marina: - Você sabe quando é a reunião do jornal? 

Francesco: - Não.  
Marina: - Mais alguma coisa? 

Francesco: - Não, por enquanto não.  
Marina: - Obrigada. 
 

Marina: O que você acha do Jornal da casa? 

Bettina: Eu achei o jornal uma idéia muito legal, muito criativa, eu acho que proporciona a eles um espaço 

de estarem discutindo assuntos que eles acham importante, deles estarem botando textos que eles 
escrevem, estimula eles a escreverem, a terem mais criatividade e eu acho que seria legal se mais 
pacientes participassem, eu acho que todos eles sabem que existe o Jornal Mural, talvez na Tribo a gente 
pudesse estar falando mais, dando mais ênfase nesse espaço. 
Marina: Você costuma comprar, ler o jornal? 

Bettina: Tenho todos os volumes guardadinhos no meu quarto. 
Marina: Qual a parte que você mais gosta? 

Bettina: Acho que é a parte dos textos deles mesmo... Ana Lúcia escreve muito, Pedro tem alguns, 
Glória... eu acho que é o que eu mais gosto... mas acho as notícias legais também, falando dos eventos que 

tiveram na casa... 
Marina: Você tem alguma sugestão para dar? 

Bettina: Acho que a gente poderia fazer esse intercâmbio maior com a Tribo, mais frequentemente, para 
estar falando do Jornal, se eles tem idéias... tem alguns pacientes novos... para eles estarem por dentro da 
importância do Jornal. 
Marina: Mas a partir da Tribo a gente poderia abrir pontos para eles falarem? Em que você pensa?  

Bettina: Eu acho que a gente poderia estar discutindo, eu acho que tem o seu espaço, o Jornal, não é para 

discutir todo dia na Tribo, mas eu acho que poderia estar divulgando mais o espaço e eu também quero 

que o Jornal Mural faça essa ponte, né, dê oportunidade para outros, né... 
Marina: - Obrigada. 

Marina: - O que você acha do Jornal Ver de Perto? 

Pedro: - Eu acho o Jornal Ver de Perto muito legal, o jornal é uma vez por mês, né? 
Marina: - Como assim? 

Pedro: - Ele sai uma vez por mês? Então, eu acho legal que às vezes eu escrevo no 

jornal da Bettina e sai no jornal da Marina (risos). Eu acho legal porque saem as 
atividades da casa, o que acontece na casa, as festas, futebol, essas coisas... eu acho 
legal, deve sempre existir um jornal. 
Marina: - E a sua participação no jornal? 

Pedro: - Minha participação não é muito ativa não, de vez em quando eu escrevo 

alguma coisa, quando eu escrevo geralmente as pessoas gostam. 
Marina: - Você tem uma sugestão para dar? 

Pedro: - Eu achei legal quando saíram aquelas fotos coloridas do teatro, mas parece 

que o dinheiro não está dando, não dá para comprar o papel colorido, mas é isso que 

eu tenho para falar. 
Marina: - Você costuma comprar o jornal e ler? 

Pedro: - Eu compro, leio e releio. 
Marina: - Qual parte você mais gosta? 

Pedro: - A que eu escrevi. (risos) 
Marina: - Obrigada. 

 

�...talvez na Tribo a gente pudesse estar falando mais, 
dando mais ênfase nesse espaço.� (Bettina) 

 
  

 

�Eu acho legal porque saem as atividades da casa, o que 
acontece na casa, as festas, futebol, essas coisas...� 
(Pedro) 



 

 

 

 

Uma onda de furtos vem acontecendo não só nas ruas do Rio, mas também aqui dentro da casa. 

Estamos todos bastante preocupados com esse assunto que foi um dos nossos temas. A maioria dos escritos diz que é uma falta 

de respeito à Casa e às pessoas que aqui freqüentam, há quem diga que é uma questão de doença ou de consciência, Pedro 

escreve uma carta ao ladrão pedindo-lhe que pare de roubar. Você tem alguma sugestão? 
 
Aqui no Casa Verde há muito tempo atrás houve um roubo de dinheiro lá em cima no computador. Houve aqui em baixo também. 
(Mari) 
 
Eu estou chateada com esses roubos na Casa Verde. Estão desrespeitando a todos. Se pudesse leria a mente e saberia quem rouba. 
Porque só roubam quando eu não estou? Para eu poder pegar esse ladrão. (Iracema) 
 
No Brasil há vários tipos de roubo. Roubo a bancos, as lojas comerciais. Os deputados e senadores também roubam. Nunca fui 

roubado. Graça a Deus. A minha mãe já roubou e hoje ela está no céu. O meu pai está vivo, ele mora em Caratinga, Minas Gerais. Ele 
é aposentado do Banco do Brasil. A minha irmã Guiomar é aposentada da Embratel. Vou casar com a Leca e a Aline. (Terror do 
Catete) 
 
Lugar de ladrão é na cadeia, até morrer. O nosso bom Deus perdoou o bom ladrão que foi direto para o Paraíso; e o mau ladrão foi 

sim, e direto pro inferno. (Alfredo) 
 
Acho errado roubar as coisas. Tem que falar com alguém quando for apanhar as coisas e respeitar as coisas dos outros. Ninguém tem 

respeito. Isso é muito feio. Eu não gosto disso. Aqui na Casa Verde eu vejo todo mundo roubar uma coisa do outro e eu não falo nada. 

Às vezes eu falo pra Tânia. Resolveram não fazer mais isso. Roubação é muito feio. Nem eu gostaria que roubassem as minhas coisas. 
(Lúcia Pena) 
 
O roubo é uma coisa muito feia; quem rouba não tem entendimento do erro que está cometendo! Graças a Deus, a Jesus, nunca 
roubamos na minha família; graças a Deus! (Sílvia) 
 
Eu acho que esses acontecimentos que vem acontecendo na Casa Verde é um absurdo. Aconteceram vários roubos aqui, um deles 
pegou mal para a comissão de finanças. Só acho que as pessoas que pegam as coisas deviam pensar: será que devo roubar o lugar que 

me acolhe tão bem e que me ajuda a amenizar o meu sofrimento? (Paulo Maurício) 
 
As crianças deviam aprender com os pais a respeitar as coisas dos outros. Não respeitam a necessidade dos outros. As pessoas podiam 

ser seguidores do bem, mas não sugerem ser respeitadas os outros para serem respeitadas. (Glória) 
 
O roubo é uma coisa muito feia, pois as pessoas que se acostumam a roubar é uma pessoa com um grande defeito. Roubar é muito 

feio, pois eu acho que quem rouba é uma doença. Roubar é uma coisa horrível quem rouba não deve estar no seu estado normal. 

Roubar é ruim porque fica excluído da sociedade. Uma pessoa com esse defeito é uma pessoa inútil. Não é digno da confiança de 

ninguém. (Marlene) 
 
Sr. Ladrão, 
Por favor, pare de roubar os pertences dos técnicos, estagiários e principalmente dos pacientes do Casa Verde. Espero que você pense 

bem, pois tudo o que vai volta para si mesmo. Às vezes não é tanto pelo valor, mas sim pelo ato em si. O Casa Verde é uma casa de 

recepção de pessoas e uma casa em que todos os técnicos e estagiários se doam tanto, com tanto amor que uma coisa desta como 

roubar é triste. Por isso faz que nem o bom ladrão se arrependa e não faça mais. Obrigado, Pedro. 
 

 
 
                      

 

Tema: Internação 

 
 Das muitas coisas que acontecem na vida da gente, uma delas é ser internado em sanatório. Fui internada em 05 casas de 

repouso. A Casa Verde é um acontecimento muito importante para melhorar a vida porque precisamos de apoio e temos os psicólogos 

e funcionários que dão muito carinho, muito afeto. Além disso, nossos colegas nos apóiam quando precisamos. (Glória Maria 

Miranda) 
 

Hoje vem aqui na Casa Verde o doutor Guilherme Torres, que é psiquiatra, trazendo a TV Record. Eles vêm com o objetivo 

de comparar e mostrar o quanto é importante o hospital-dia no lugar de uma internação numa clínica psiquiátrica onde a pessoa fica lá 

só para tomar remédio e fica completamente presa, limitada e infeliz. 
Na Casa Verde a pessoa tem liberdade de escolher a atividade da qual quer participar, aqui você é livre, diferente de uma 

clínica psiquiátrica. Uma casa é outra coisa, aqui a gente aprende a ser livre com uma equipe muito boa. 
�CASA QUE TE QUERO CASA 
VERDE QUE TE QUERO VERDE�  (Vera Pires) 

 

 Poesias, Textos, Reflexões... 

 

 

Jornal     Mural 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�O segundo Green Lounge mostrou o amadurecimento da 
festa: um som agradável (inteiramente �de salão�), uma 
melhor decoração e arranjo das mesas, muita animação e 
atendimento excelente.� (Arthur) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 

�Adorei o Green Lounge.� (Sérgio) 
 
�Gostaria que todos vivessem em paz.� (Leo) 

�A vida é uma beleza. Viver muito.� (Eduardo) 

�Não vim ao Green 
Lounge, mas deve ter 
sido muito 
interessante o 
encontro das pessoas 
fora do espaço do 
hospital-dia em uma 
festa.� (Paulo 
Maurício) 
 

�Eu gostei muito do Green Lounge porque eu namorei muito.�  
(Rafael Cabral) 

O Green Lounge é um ponto de encontro na saúde mental carioca, reunindo personalidades do meio: 

pacientes, malucos, loucos, boêmios, devassos, melancólicos, psiquiatras, psicanalistas, lacanianos, kleinianos, 

professores, alunos, profissionais, estagiários, psicóticos, hipomaniacos, ousados, inseguros, panicados e por aí 

vai. São servidos acepipes, quitutes, petiscos e bebidas. Tudo servido pelo Verde Estilo. Para embalar o 
ambiente, rock, bossa eletrônica, blues, jazz, MPB, black music e novas tendências mundiais. 

Esta foi a segunda edição do evento que está cada vez melhor! Fiquem atentos a programação da Casa e 

apareçam no Green Lounge 



                                                                                                                                                                  
 
 
 

   
 
 
Um conto  
 Em uma pequena cidade no interior, existia um sábio que fazia adivinhações. Formavam-se filas para consultar-se com o 
sábio. Um rapaz ignorante resolveu testar sua mediunidade tentando enganá-lo. Esse rapaz pegou um passarinho vivo na mão e 

entrando na fila pensou: �Vou sacanear esse sábio. Colocarei minha mão para trás e perguntarei a ele se o passarinho que carrego está 

vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, eu quebro o pescoço dele e mostro que está morto. Se ele disser que está morto, abro a mão 

e solto ele�.   
 Assim, chegando sua vez, perguntou: 
- Sábio, eu carrego um passarinho em minha mão, diga-me se ele está vivo ou morto. 
O sábio, com sua experiência, lhe respondeu: 
- Meu filho, viver ou morrer está em suas mãos.  
  
   Paulo Maurício (baseado em um conto de autor desconhecido).    
  
Eco 
 

Narciso era filho do deus-rio Cephisus e da ninfa Liriope, e era um jovem de extrema beleza. Porém, à despeito da cobiça que 

despertava nas ninfas e donzelas, Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado ninguém que julgasse merecedora do seu amor. 

E foi justamente este desprezo que devotava às jovens a sua perdição. Pois havia uma bela ninfa, Eco, amante dos bosques e dos 

montes, companheira favorita de Diana em suas caçadas. Mas Eco tinha um grande defeito: falava demais, e tinha o costume de dar 

sempre a última palavra em qualquer conversa da qual participava. Um dia Hera, desconfiada - com razão - que seu marido estava 
divertindo-se com as ninfas, saiu em sua procura. Eco usou sua conversa para entreter a deusa enquanto suas amigas ninfas se 
escondiam. Hera, percebendo a artimanha da ninfa, condenou-a a não mais poder falar uma só palavra por sua iniciativa, a não ser 

responder quando interpelada. Assim a ninfa passeava por um bosque quando viu Narciso que perseguia a caça pela montanha. Como 

era belo o jovem, e como era forte a paixão que a assaltou! Seguiu-lhe os passos e quis dirigir-lhe a palavra, falar o quanto ela o 
queria... Mas não era possível - era preciso esperar que ele falasse primeiro para então responder-lhe. Distraída pelos seus 

pensamentos, não percebeu que o jovem dela se aproximara. Tentou se esconder rapidamente, mas Narciso ouviu o barulho e 

caminhou em sua direção: 
    - Há alguém aqui? 
    - Aqui! - respondeu Eco. 
Narciso olhou em volta e não viu ninguém. Queria saber quem estava se escondendo dele, e quem era a dona daquela voz tão bonita. 
    - Vem - gritou. 
    - Vem! - respondeu Eco. 
    - Por que foges de mim?  
    - Por que foges de mim?  
    - Eu não fujo! Vem, vamos nos juntar! 
    - Juntar! - a donzela não podia conter sua felicidade ao correr em direção do amado que fizera tal convite. 
Narciso, vendo a ninfa que corria em sua direção, gritou: 
    - Afasta-te! Prefiro morrer a te deixar me possuir! 
    - Me possuir... - disse Eco. 
Foi terrível o que se passou. Narciso fugiu, e a ninfa, envergonhada, correu para se esconder no recesso dos bosques. Daquele dia em 

diante, passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Evitava o contato com os outros seres, e não se alimentava 

mais. Com o pesar, seu corpo foi definhando, até que suas carnes desapareceram completamente. Seus ossos se transformaram em 

rocha. Nada restou além da sua voz. Eco, porém, continua a responder a todos que a chamem, e conserva seu costume de dizer sempre 
a última palavra.  

Sessão DVD indica: Rocky Ballboa 
 
 Um filme que trata de questões como envelhecer, aproximar-se da família, encarar novos 

desafios e de, depois de uma certa idade, da necessidade de se auto afirmar. Rocky está aposentado 

e tem um restaurante, mas pouco contato com o filho. Enquanto isso o campeão mundial se sente 

sem auto confiança achando só lutadores fáceis de ganhar, então ele desafia o Rocky para uma luta 

que causa muita polemica. A luta na verdade é entre dois egos: um homem que luta pra se afirmar e 
o outro para provar que ainda está em forma. 
 Eu recomendo, Warley. 
 

Canto do Conto 
 

Envie a sua sugestão de conto para nós! 
Participe através da Reunião do Jornal ou mande um 

e-mail para nosso grupo: 
jornalverdeperto@googlegroups.com 

mailto:jornalverdeperto@googlegroups.com

