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Expediente 

 
Data: 10/05/2008. Tiragem: 70 exemplares 

 

Equipe do Jornal: Ana Lúcia Castelo Branco Jorge, Marina 

Carvalho, Pedro Baçu, Rafael Cabral, Renata Fernandez e 

Ricardo Campos. 

 

Casa Verde 

Rua Jornalista Orlando Dantas, Nº5. Botafogo 

Tel: 25515404 
www.hospitaldiacasaverde.com.br 

 

Casa Verde 
 
Breve histórico 

O Núcleo de Atenção à Saúde Mental Casa Verde 

nasceu em 1994, a partir do encontro de profissionais 
do campo da Saúde Mental. Idealizaram, então, uma 

forma de atendimento na qual aqueles que são 

excluídos, em virtude de sua problemática mental, 

encontram o que chamamos de uma clínica do 

cotidiano. Esta clínica caracteriza-se por uma atenção 

singular dentro de um coletivo, ou seja, cada cliente é 

acompanhado em sua trajetória de vida ao mesmo 
tempo em que participa das relações que se estabelecem 

entre todos os freqüentadores da casa. Buscamos com 

isso a construção e o fortalecimento dos laços sociais e 

afetivos do sujeito. O cotidiano da casa é construído a 

partir da oferta de diversas atividades, tais como 
oficinas, grupos e passeios, buscando criar um ambiente 
acolhedor, criativo, heterogêneo e vivo, muito diferente 

do ambiente dos velhos e empoeirados hospitais 
psiquiátricos. O Casa Verde é, portanto, um local 

gerador de relações, questionamentos e vida para todos 

aqueles que dele se aproximam. 
 
Projeto Lazer 

Viagens de fim de semana 
Saraus culturais 
Visitas a centros culturais 
Eventos em Datas comemorativas 
 
Atividades acadêmicas 

Cursos, palestras, seminários e estágio supervisionado 
para estudantes de psicologia, medicina, serviço social. 
 

Oficinas 

Inglês 
Teatro 
Musicoterapia 
Substâncias 
Pintura 
Argila 
 

Acompanhamento Terapêutico 

A equipe de Acompanhamento Terapêutico tem como 

objetivos: 
Favorecer os laços sociais e afetivos do sujeito 
Ajuda-lo a compreender e amenizar seu sofrimento 
Acompanha-lo em situações de seu cotidiano 
Auxiliar na dinâmica familiar 
Favorecer a adesão ao tratamento médico e 

psicoterapêutico 

 

Projeto Despertar 

Serviço de atendimento psicossocial que trata de 
pacientes usuários de drogas e de álcool, oferecendo a 

sua clientela atendimento psicológico especifico 

realizado em grupo, assim como terapêuticas, 

orientação e apoio à família, projetos de reinserção 

social e de prevenção à recaída 
 

Atendimentos 

Individuais, grupais e familiares 
 

Informática 
Reflexão e Relaxamento 
Jornal 
Futebol 
Dança 
 

Editorial 
  Ana Lúcia Castelo Branco Jorge 
 
 Para começo de assunto o jornal tem nova 

vibração como de fato esperávamos. É a vibração 

de estar dando certo. Já estamos no número 8 e 

nos preparando para o número 9. Já temos uma 

equipe formada e uma edição mais organizada. 
 O Jornal vem sendo uma das sensações do 

momento no Casa Verde. Esperamos poder contar 
com a divulgação de todos. Queremos colocar o 

jornal colorido como de fato era para ter sido 
desde o início. Diante das dificuldades financeiras, 
estamos tentando recursos. 
 Sabemos que para que tudo isso aconteça a 

solução é escrevermos bem e com qualidade. O 

padrão deve ser mantido mesmo �sem cor�. 
 Estou entusiasmada e muito feliz por poder 
contribuir na equipe. Faço parte da edição, escrevo 

textos e dou dicas de matérias. Neste número a 

capa foi feita por mim e pintada pela Raquel. 
Gostaria que tivesse sido colorida como estava no 
desenho original, mas... 
 Finalmente tudo deu certo. Espero que 
gostem do jornal, leiam, participem e divulguem. 
Estamos caminhando sempre para melhorias. 

Correção do número anterior: 
 
A matéria Métodos para lidar com a paranóia saiu 
sem o nome do autor: Pedro Baçu. 
 

http://www.hospitaldiacasaverde.com.br


 
 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental foram estabelecidos a partir da Portaria 106 de 

11 de fevereiro de 2000. Sendo mais uma conquista, a partir do início da Reforma Psiquiátrica, é também, como 

coloca Saraceno, um dos elementos fundamentais da qualidade de vida de um indivíduo, representando o 

quanto o próprio �estar� em qualquer lugar pode se tornar um �habitar� esse lugar. 
Baseado nestas iniciativas, e na possibilidade de proporcionar aos usuários e não usuários da Casa um 

novo espaço, foi criado, há aproximadamente dois anos, um projeto de Residência Terapêutica chamado 

Projeto Moradia.  
Esta entrevista surgiu a partir da curiosidade de Rafael Cabral que queria saber o que é e como funciona 

a Moradia. Assim, sugeriu uma entrevista com Marcelo Condack que é um dos técnicos da Casa Verde e um 

dos responsáveis pelo Projeto. Quem quiser conhecer mais um pouco ou fazer parte pode entrar em contato com 
a equipe deste projeto.     

 
Rafael: - Como você conheceu a Casa Verde? 

Marcelo: - Foi na faculdade. No final do curso tive de fazer um estágio externo e, por sorte, encontrei o Casa 

Verde. Onde fui muito bem recebido.  
 
Rafael: - Como surgiu o projeto Moradia? 

Marcelo: - Na época, mais ou menos há dois anos, tinha um paciente com um apartamento fechado morando em 
uma vaga (já que não podia pagar o apartamento sozinho). Como resolver este problema? Encontramos outros 

que gostariam de morar, mas também não podiam sozinhos. E assim surgiu a nossa primeira moradia. 
 
Rafael: - Como foi sua parceria com a Carmen? 

Marcelo: - Foi como ainda é. De muito trabalho e uma boa dose de lirismo.  
 
Rafael: - Os pacientes do projeto Moradia dão muito trabalho? 

Marcelo: - Morar numa casa nova, com pessoas que não conhecemos intimamente, pode dar algum trabalho no 
início, mas no geral, depois de certo período de adaptação, corre tudo bem.   
 
Rafael: - O que é moradia? 

Marcelo: - Acho que é a possibilidade de você se sentir em casa, podendo ser quem se é da maneira mais digna 

possível. Para os nossos moradores, acho que é também uma experiência de descoberta de novas amizades e 

partilha (tanto de tempo quanto de espaço).  
 
Rafael: - Como faz para participar do projeto Moradia?  

Marcelo: - Havendo interesse, é só vir conversar conosco. (Ana Paula, Carmen, Marcelo, Mariana Martins). 
 
Rafael: - O projeto Moradia é um lugar onde os pacientes podem fazer tudo o que quiserem? 

Marcelo: - O que quiser é muito vago... Se todos os outros quiserem também (incluindo aí as cuidadoras) seria 

um critério melhor... Eu acho. Mas no geral é um espaço bastante livre para várias escolhas. 

 
Rafael: - Qual a diferença entre uma casa e uma moradia? 

Marcelo: - Essa eu deixo para cada um dos moradores responder... 
 
Obrigado pela oportunidade 
Um abraço, Marcelo.     
 
 
 
 
 

Entre-vistas 
Marina Carvalho, Rafael Cabral  



  

  
 
 
 
 

 
Raquel Guerreiro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O carnaval da Casa Verde deste ano não deixou a 

desejar. No dia primeiro de fevereiro o Bloco �Estressa 

Mas Não Surta� foi às ruas, fazendo a alegria da galera. 
 Pelo terceiro ano consecutivo, o bloco saiu na 
sexta-feira que antecede o carnaval, após um breve 

aquecimento no salão do primeiro andar. Contamos com 

a presença de vários pacientes, ex-estagiários e toda a 

atual equipe do Casa Verde, além de quatro músicos que 

ajudaram a segurar a bateria. 
 O bloco deu a volta no quarteirão e fez a sua 

primeira parada na pracinha da Rua Farani. Lá, outros 

foliões juntaram-se a nós e teve até discurso do Walter, 

que subiu em cima de um banquinho e proferiu algumas 
palavras.  
  

MARAVILHAS DO CARNAVAL 

                                                    Valéria Carvalho  
 

A maravilha do carnaval é você participar dos 

blocos, das escolas de samba e ir para o baile. Na rua 
onde eu moro, em São Cristóvão, todo ano sai o bloco 

das piranhas. 
Quando eu tinha as crianças pequenas, eu 

fantasiava as minhas filhas e levava elas para o 
bloco das piranhas. Há alguns anos atrás, fui porta 

bandeira no bloco das piranhas fantasiada de 
Sarongue e de Havaiana. Vou cantar a música do 

bloco das piranhas na minha rua: �é carnaval e a 

vida continua. É o bloco das piranhas que eu vou 

botar na rua. Quem falou, quem falou não vai 

seguir. Abre alas minha gente que as piranhas vão 

seguir!� 

Vamos Brasil construir um carnaval melhor! 
 

A próxima parada foi o Supermercado Sendas. 

Aí, a galera foi ao delírio!!! Segundo os músicos: 
�invadir as Sendas foi o ponto alto do carnaval.� Já é a 

segunda vez que conseguimos tal façanha, seguimos 

pulando e cantando dentro do mercado, por todos os 
corredores, enquanto os funcionários assistiam 

bestificados, sem saber se riam ou se choravam. 
Depois da ultima parada (a Escola de Dança 

Angel Viana), onde sempre somos muito bem 
recebidos, retornamos à casa. E qual não foi a nossa 

surpresa, ainda tinha mais festa! Com direito a 
refrigerante, cachorro-quente e pipoca, aconteceu o 
Concurso de Fantasias, tendo como vencedora uma das 
meninas que juntou-se ao grupo, a oncinha. 

Sem sombra de dúvida, o bloco �Estressa Mas 

Não Surta� foi, mais uma vez, um sucesso no carnaval, 
deixando saudades no coração dos foliões 

casaverdeanos. Porém, não é preciso se desesperar não, 

ano que vem tem mais!!!        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      
 
  

 

Renata Fernandez 

Paródia perfumada 
Letra: C.A.C. 

 

Foi um dia 

Que um buraco ao nosso lado 

Soltou esgoto a todo espaço 

E começou a vazar 

O meu nariz tem horror de fedor 

Fedor que não dá pra agüentar 

Criamos uma comissão pra mudar, 

mudar  

Só a CEDAE não quer ajudar! 

Porém, ah porém 

Temos que seguir em frente 

Já que César não consente, 

Sou Casa Verde pra sempre 

 Não pretendo me acomodar 

Carregava uma tristeza 

Aumentava o IPTU 

E o nosso bairro não estava nada azul 

Foi quando 

Cantando 

Um bloco de inconformados 

Meu coração conquistou 

Estressa mas não surta 

Vem com a gente cantar 

Fazer de nosso coro animado 

Nosso protesto cantado 

Pro nosso bairro mudar 

Não dá mais pra fingir estar tudo azul 

Não dá pra agüentar 

Queremos mudar 

Foi um rio de esgoto em nossas vidas 

Que a comissão não se deixou levar 

Laiá, laiá, laiá, laia 

Laiá, laiá, laiá, laiá 

 

 A Oficina de Informática da Casa Verde 

completou, há pouco tempo, dois anos. É realizada 

uma vez por semana onde cada paciente participa 
durante 30 minutos, este tempo pode variar a partir da 
demanda de cada um. Quando o paciente chega, pela 
primeira vez, conversamos um pouco, ele mostra o que 
já sabe e o que gostaria de aprender ou fazer na 

Oficina, assim, a partir deste primeiro encontro 
traçamos um percurso. Este pode ser aprender a 

utilizar o Word, aprender a usar programas para 
desenhar, digitar um texto ou uma poesia, escutar 
música, conhecer como funciona a internet, criar, 

enviar ou ler e-mail, navegar pelos sites, gravar cd de 
música, jogar, falar no Skype, etc. Alguns pacientes 

nunca haviam usado um computador, enquanto outros 
acabam me ensinando como usar determinada 
ferramenta. A possibilidade de comunicação é uma 

escolha bastante presente, o uso de e-mail, do Skype, 
do Orkut, é muito utilizado para encontrar um amigo 

�perdido� ou para falar com um familiar distante. 

Outros usam a folha em branco do Word para poder 
escrever o que, muitas vezes, fica difícil falar, pois ali 

existe a possibilidade de depois apagar, mudar uma 
vírgula, recortar, colar e reconstruir o que estava 
escrito.  
 Desde o seu início, a Oficina vem apresentando 
duas vertentes diferentes. Ora andando juntas, ora se 
separando. Uma delas, que foi a idéia inicial da 

Oficina, é o da informática enquanto objeto de estudo, 

de aprendizado. Seria como um curso de informática, 

embora, por estar sendo realizado em um espaço de 

tratamento e individualmente, possui algumas 
características distintas. No inicio, alguns pacientes 

chegaram a relatar que já fizeram outros cursos de 

Informática, mas por este ser na Casa Verde existe a 

possibilidade deles aprenderem mais. Outra vertente é 

da Oficina enquanto um espaço de criação e de fala. 

Sem a pretensão de aprender alguma coisa, o espaço é 

utilizado pelos pacientes para falar, muitas vezes, sem 
nem olhar para o computador, outros querem apenas 
escutar uma música ou jogar.  
 Assim, a Oficina de Informática acaba 

ultrapassando o mero aprendizado do computador e 
passa a ser um lugar de expressão para os usuários. 
 

 

Este ano nossa marchinha ganhou um 
tom diferente: a Comissão para Ações de 

Cidadania (C.A.C.) criou uma letra em cima da 
música de Paulinho da Viola �Foi um Rio que 

passou em minha vida� acerca do tema do 

descaso da prefeitura diante do esgoto em 
nossa rua.  Foi realmente uma inovação 

podermos falar sobre o nosso cotidiano no 
Carnaval do Rio através dessa letra tão criativa. 

Eu fiquei realmente surpresa e emocionada de 
ver essa passo no nosso Carnaval. Parabéns ao 

C.A.C. pela iniciativa e pela a letra que, a meu 
ver, mereceu nota 10!   

                          Marina Carvalho 
 

Oficina de Informática 

 



  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Numa ida ou numa volta há vários encontros e desencontros. Num desses desencontros podemos encontrar 
coisas ou pessoas que povoam nossos pensamentos. É possível saber se nesse encontro há probabilidade de encontrar 

alguém definido? Existem momentos na vida que não sabemos o que é certo ou errado. Nesse erro podemos encontrar 
o acerto de tudo. Certezas nunca temos de alguém que nós queremos. A vida de alguém é muito incerta. Buscamos 

sempre a definição, mas é complexo. O amor é um encontro concreto, mas nada é para sempre. A vivência de cada um 

na vida da gente é vista como uma forma de perceber o sentimento oposto. Encontros e desencontros se dão a partir do 
momento em que um descobre o outro.  
 
        

 
 

 
 

Falar sobre o surgimento da oficina de filmagem e 
de todo o percurso até o nascimento do filme 

VERDENOVO é uma tarefa complexa e exigiria um bom 

tempo e muitas linhas do jornal verdeperto.  

 A vontade surgiu porque desde 

pequena meu padrasto tem uma câmera de 

filmar e uma ilha de edição, na minha casa, e 
eu sempre quis apreender a editar nesta ilha. Quando soube 
que algum tempo antes do meu estágio já havia sido feito 

um filme, �O espírito do Casa Verde� e que tinham 
tentado fazer um outro filme, �O carteiro�, até hoje 
inacabado, logo me lembrei da ilha de edição e da câmera 

de filmar e demonstrei interesse em retomar a oficina de 

filmagem. A idéia foi bem recebida por todos, mas logo 
vieram os problemas, a câmera e a ilha de edição do meu 

padrasto estavam quebradas e sem chance de conserto. 
 Ao levar essas questões para o pessoal, o Felipe 
me disponibilizou a sua câmera por tempo 

indeterminado e o Paulo Ritter se interessou em 
participar da oficina. A oficina de filmagem passou a 
acontecer na sala de televisão, todas as sextas-feiras após 

o café da tarde. A princípio pensamos em dar 

continuidade a um roteiro já existente, do trabalho de 
filmagem anterior, que a estória era a seguinte: O Casa 

Verde se encontrava em uma situação financeira difícil, 
prestes a acabar, e uma empresa de mega porte estava 

Marina Carvalho,  
Pedro Baçu e  
Ricardo Campos 
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IMAGENS 
Construindo 

Um filme é composto por um roteiro, 

filmagem e edição. O roteiro é a idéia, a 

filmagem é a tentativa de se traduzir essa idéia 
em imagens, e a edição é o que faz a ponte 

entre uma idéia e uma imagem. A edição, 

portanto, seleciona dentre um universo imenso 
de imagens aquelas que atingem a proposta do 
filme. 

Este último processo foi o que mais 

chamou a atenção de Ricardo que, na visita à 

Ilha de Edição do Hospital Pinel, sentiu-se 
convocado a escolher certas imagens: �Haviam 
imagens que pareciam pedir para serem 
escolhidas e eram, justamente, aquelas mais 
inusitadas�. 

Pedro, por sua vez, estranha ao ver sua imagem 
projetada no vídeo: �Eu não me reconheci quando me vi. Eu 

estou mais velho do que pensava� apontando essa diferença 
entre imagem e pensamento que descrevemos acima. 

Para Bergson o que une uma idéia a uma imagem é um 

afeto. Ricardo foi afetado pelo inusitado, Pedro pela estranheza, 
e para você que assistiu o filme: O que foi que te afetou? 
 Gostaria de trazer um pequeno poema escrito por Ana 
Lúcia que assinala, justamente, o trabalho que se tem para ligar 

uma idéia a uma imagem. 
 

Encontro e Desencontro 

 

Filme Verdenovo  

 

& 

Ana Lucia Castelo Branco 

Fernanda Jourdan 

 
 
 
 
 
 



querendo comprar o terreno. Mas o pessoal investido no 
trabalho que é feito na casa não queria que isto ocorresse 
de maneira alguma e foram para uma vidente (imagens 
excelentes da Juciara como vidente e também tem da 
Regina, muito engraçada) e a vidente começou a falar 

umas coisas meio confusas, dizendo algo de uma viagem, 
França e que o Casa Verde não ia acabar. Aí alguém foi 
até a França ver se conseguia uma ajuda financeira e o 

Guattarri mandou um cheque para o Casa Verde, 
solucionando o problema. 
 Esse roteiro tem uma fundamentação na história 

do Casa Verde. Quando o Casa Verde ainda era apenas um 
projeto foi criado um lema: Compre um tijolo do Casa 
Verde (ou algo bem parecido com isso) para ajudar no 
financiamento e na construção desse sonho. Muitas 
pessoas compraram, uma delas foi o Guattari e o cheque 
feito por ele está até hoje guardado na casa. 

Mas quando essa estória foi contada para o pessoal 
da oficina, foi difícil para alguns entenderem, muitos 

pensaram que iria realmente fechar. Paulo e eu tivemos 
que explicar e �reexplicar� e no fim achamos que todos 

tinham entendido. Mas na semana seguinte a mãe do 

Thomas estava aflita, disse que tinha ido com o Thomas no 
cinema e ele tinha contado a ela, muito agoniado, que o 
Casa Verde ia fechar. Ela ligou para o Casa Verde, falou 
isso em 2 reuniões com os familiares. Isto foi ao mesmo 
tempo foi interessante, porque foi a primeira vez que ela 
percebeu que o Thomas gostava de estar no Casa Verde e 
que ele se importava com o seu tratamento. 

Vários dias da oficina foram em cima desse 

roteiro, já tínhamos imagens gravadas de tempos atrás, 
mas ainda tinha muito trabalho pela frente e estava muito 
difícil dar continuidade ao roteiro, pois no dia que 

marcávamos de gravar algo, um personagem não ia a casa 

ou chovia. Ocorreram vários imprevistos e nós percebemos 

que exigiria muito tempo voltado só para o filme, que seria 

muito trabalhoso e que o roteiro também acaba nos 
prendendo muito. 

Resolvemos rasgar o roteiro e mudar o 

rumo da oficina, para que tivéssemos 

possibilidade de novas criações, de 

aproveitar os imprevistos e o que acontecia 

no dia-a-dia da casa. Várias idéias surgiram a partir 

disto, Fabrício deu a idéia de fazermos um documentário, 

como o Edifício Máster (assistimos a este documentário 
em um dia da oficina e no outro discutimos). Mas a idéia 

que vingou, agora não lembro de quem foi, se foi  do Paulo 

Ritter ou do Gustavo, foi a de filmar sem um roteiro 
prévio, fazer uma coleção de imagens para depois 

pensarmos o que podíamos criar e construir com elas.  

Comecei a andar com a câmera do 

Felipe quase todos os dias e tentar filmar 

vários momentos do dia-a-dia da casa e as 

característica mais marcante de cada um. 

Nas filmagens das oficinas anteriores 

também tinha a pergunta: �Por que sou 

louco pelo Casa Verde?�. Também perguntei isto 

para várias pessoas e filmei as respostas. Não me lembro 

por quanto tempo passei filmando essas imagens, acho 
que foram mais de cinco meses. No final tínhamos 

quatro horas e meia de gravação, com as 

mais variadas imagens, algumas muito 

repetitivas, outras mais curtas, outras mais 

longas. Mas no final não sabíamos o que 

fazer com essas imagens. 
Nesse momento começamos a ver e rever essas 

imagens, marcávamos o tempo, os minutos, em quais 

fitas se encontravam determinadas imagens, cada um 
falava qual imagem achava boa ou não e eu fui  tomando 
nota de todas essas informações. Depois foi o momento 

da découpage. Esqueci de mencionar que no início da 

oficina também assistimos todas as imagens das 

gravações antigas do Casa Verde. 
Agora já estamos começando a ter contrações, 

chegou o momento final e decisivo para o parto do 
filme, a ida a TV Pinel para editá-lo. Quem se interessou 
em estar participando desta fase foi o Pedro, o Ricardo e 
o Jacques, fomos dois dias na parte da manhã por uma 

hora e meia. Precisei ir sozinha mais vezes, porque só 

três horas não eram suficientes, só para passar todas as 
imagens para o computador levava 4 horas e meia. A 
Noali editora da Tv Pinel e dona do equipamento que 
utilizamos, também nos ajudou bastante.  

Ao chegarmos na TV Pinel  já tínhamos uma 

découpage, mas mesmo assim ainda tinha muito tempo 
de imagem e não sabíamos o que fazer com imagens tão 

fragmentadas. Mas com cinco cabeças pensantes 

conseguimos fazer o quebra-cabeça, mostrando o dia-a-
dia da casa, com os seus eventos. No filme 
VERDENOVO tem: o carnaval, a fazenda, a quinta-
cultural, o futebol, caminhada pela vizinhança, imagens 

na casa, reunião da tribo, festa junina, green-louge, cada 
um desses tópicos intercalados com a filmagem de 
alguém falando o porquê sou louco pelo Casa Verde e 
uma cartela com um escrito explicando o tema seguinte.  

Foi uma tarefa árdua por um caminho tortuoso, 
porém foi  muito prazeroso realizar este trabalho, ver o 

investimento de muita gente da casa e por fim ver o 
filme pronto, algo que algumas vezes eu me questionei 
se realmente íamos conseguir fazê-lo. 

 
 
Obs: Durante o percurso da oficina na casa tinha 

muitos participantes assíduos; Paulo Braga, Marlene, 
Glória, Francisco, Dulce, Ricardo, Pedro, Rafael, quem 
também volta e meia participava era; Walter, Margarida, 
Leonardo Pereira, Alfredo, Lu. Tinham mais pessoas 
também, mas agora não está me vindo a cabeça, tem que 

perguntar para o Paulo. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poesias, Textos, Reflexões... 

Sensibilidade 

                                          Regina Leal 
 

Minha emoção sempre me lembra a Casa 

Verde onde eu tenho muitos amigos. A Páscoa 

também me deixa muito emocionada. 

Meu Herói e Minha Heroína 

                                                        Ana Lúcia 
 

Minha vida sem vocês (meu pai, minha mãe e 

minha família) não tem sentido. Vocês são a razão 

do meu existir. Sem vocês minha vida não seria 

tão maravilhosa. Tenho uns pais e uma família 

que zelam por mim e que me gostam e me querem 
e me amam. Tudo que eu tenho e que sou devo a 
vocês. A minha ternura é para vocês, minha 

verdadeira adoração. Beijos. 

 

Como ser um bom médico? 

                                               Cássia 
 

Um bom médico é muito difícil de encontrar, 

é uma agulha no palheiro. Os estudantes de Medicina 

se formam, mas grande parte deles não está preparada 

para fazer diagnósticos certos, medicação certa... O 

que é um problema sério!!! 

Muitas vezes na hora que mais precisamos 
não encontramos um médico à disposição para nos 

socorrer, o que é lamentável e desesperador. Tenho 

muito medo de médicos que dão o diagnóstico errado 

da doença ou medicam de forma totalmente errada e 

ao invés de melhorar a saúde quase matam a pessoa. 
 

As Viagens da Vida 

                                                   Valéria Carvalho 
 

Já passei muita coisa nessa vida, anos 

sofridos e bem vividos. Já fiz algumas viagens, 

Araruama, Cabo-Frio, Iguaba Grande, Espírito 

Santo, Paraguai e Argentina. A viagem que mais 
gostei foi para o Paraguai e passei pela Ponte da 
Amizade, com um homem que eu vivi chamado 
Jonas. Em Miguel Pereira também fui com ele. 

Espero realizar o meu sonho fazendo uma viagem 
para França com minha filha Simone. Espero que 

Deus me dê uma estrada iluminada para eu poder 

prosseguir os anos de vida até o dia que Deus me 

levar. Vamos Brasil aproveitar bem a vida. 

Os novos estagiários 
                             Cássia 

 

Que bom que o quadro se renovou! Uns saem, 
outros entram... a vida é assim! Só Deus é eterno, todo 

o resto é passageiro... 
Por isso devemos aproveitar ao máximo a 

presença dos estagiários que estão entrando (eles estão 

com todo gás) e por sua vez nós também estamos 

sedentos por esta troca maravilhosa. 
Que eles sejam muito bem vindos, que todos 

sintam-se em casa e por um ano vamos formar uma 
linda e grande família! Como é linda a nossa família! 
 

Frases e Versos 

                                                       Ricardo Campos 
 

�Sorria, mesmo quando a dor vier, sorria. Para que todos 

julguem que és feliz� (verso de Charles Chaplin) 

 
�Te mostro toda dor 

Faz parte do meu show 

Meu amor� (verso de Cazuza) 

 
�Deixe em paz meu coração 
 Que é um pote assim de mágoa 
 E qualquer desatenção 
 Pode ser a gota d�água 
 Deixe em paz meu coração� (verso de Chico Buarque) 
 
�Estou na sarjeta 

Todos nós estamos 

Mas pelo menos 

Posso ver as estrelas�(frase de Orson Welles) 

              Amor e Amizade                                    
        Diana Coelho 
 

Amor é sublime  
Eu gosto de amar 
O amor é muito lindo 
Eu quero abraçar 
 

Dicas de Beleza 

                                               Margarida Amorim 
 
 Neste inverno é um look de proteção se 

maquiando e tratando do cabelo. 
 Rio de Janeiro, 06 de maio de 2008. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Passeio a Fazenda 

Maio 
01 Luiz Mário 
03 José Abraão 
09 Paulo Ritter 
14 Regina Loretti 
15 Isabela 
17 Leonardo Lessa 
19 Ricardo Campos 
23 Jane Firmino 
30 Ana Paula/Tasso 

Junho 
03 Carolina  
05 Luiz Rogério 
12 Raquel 
14 Fernando D�Avelar 
22 Jane Chagas 
26 André / Edílio 
29 Iracema 

Julho 
04 Rafael Cabral 
09 Fabrício/Fernando C 
16 Sérgio Cionai 
18 Fábio 
22 Jacques 

 O esperado passeio a Fazenda teve uma 
inovação: Depois de anos indo para a famosa Fazenda 
da Maria, o destino agora foi Sitio Pena Branca em 
Sumidouro. O pessoal saiu na sexta-feira (dia 24 de 
abril), por volta de 14:30 e retornaram no Domingo à 

tarde. A viagem de ida foi super animada com direito 
até a DJ Juciara que não deixava ninguém dormir.  
 O lugar era maravilhoso! Além de ser enorme, 
era cercado pela natureza. O tempo contribuiu bastante, 
com um sol radiante. Alguns ficaram mais na piscina, 
outros preferiram fazer caminhadas na busca da 
�sonhada� cachoeira. Lá tinha salão de jogos que 

entretia o pessoal pela noite e teve até um �baile� 

improvisado, onde Regina e Eduardo foram os 
destaques. Todos que foram gostaram muito, já que deu 

para descansar e se divertir ao mesmo tempo. Muitos 
até disseram que preferiram o Sítio Pena Branca do que 

a Fazenda da Dona Maria. Foi um momento super 
marcante e inesquecível!! 
 Na volta aconteceu um pequeno probleminha, o 
pneu furou, mas isso não foi suficiente para acabar com 
a alegria da galera. 

Foi muito bom o passeio de Sumidouro. Brinquei 
muito, andei muito com a Cássia e a Juciara. Curti muito a 
piscina a me confraternei com todos.   Leonardo Aldgeire  

Isabela Mendes 

 

 

A casa do passeio tinha uma bela cachoeira que passava 
por toda propriedade. Era lindo! A pena foi que adoeci e não 

passei bem. A piscina era linda, a comida deliciosa e as pessoas 
estavam muito alegres. O Gil e a Sônia foram e foi muito bom. 

No meu quarto dava para ver a cachoeira e ouvir o barulho. 
Fiquei muito contente.  Laura 
 

 Eu fui à Sumidouro dançar e comer churrasco. A 

Isabela foi. Eu me diverti com meus amigos. A Lia foi. Eu fui 
descer na boquinha da garrafa. Comi, bebi suco, tomei sopa.                                                   
Regina 
 

Aniversariantes 

 Quando cheguei a Sumidouro eu não conheci o centro. 

Fizemos uma caminhada e vi a escola pública, a Igreja e a 
cachoeira. Tomamos o lanche da manhã, almoçamos e teve o 

churrasco junto. Nadamos na piscina, estava sol e tiraram 
fotografia. Vimos os gados, pegamos limões. Jogamos sinuca, 

ping-pong e vi um pouco da F1. 
 Foi muito proveitosa a nossa ida à Sumidouro dentro do 
ônibus, porque conversamos muito, rimos bastante. A parada 

também foi muito satisfatória, conversamos, rimos e ficamos 

satisfeitos com o lanche. Germano 



 
         

 

 

 

 
Ítalo Calvino escreveu este livro (Cidades Invisíveis) imaginando como seria um encontro do grande imperador 

Kublai Kahn com o viajante Marco Polo. Kublai Kan sem saber como eram as cidades de seu vasto império pede para 

que Marcos Polo as descreva.  

Calvino espalha imaginação pelas páginas, retratando cidades invisíveis aos olhos acostumados com o normal 

do cotidiano, porém ao fechá-los e imaginar as cidades descritas ao longo do livro, vemos o quanto elas existem por aí e 

dentro de nós.  

Aqui fica uma descrição de uma cidade, chamada Esmeraldina. Boa viagem! 

            
 Em Esmeraldina, cidade aquática, uma rede de canais e uma rede de ruas sobrepõe-se e entrecruza-se. Para ir de 
um lugar a outro, pode-se escolher entre o percurso terrestre e o de barco: e, como em Esmeraldina a linha mais curta 
entre dois pontos não é uma reta mas um ziguezague que se ramifica em tortuosas variantes, os caminhos que se abrem 

para o transeunte não são dois mas muitos, e aumentam ainda mais para quem alterna trajetos de barco e transbordos em 
terra firme. 
 Deste modo, os habitantes de Esmeraldina são poupados do tédio de percorrer todos os dias os mesmo caminhos. 

E na é tudo: a rede de trajetos não é disposta numa única camada; segue um sobe-desce de escadas, bailéus, pontes 

arqueadas, ruas suspensas. Combinando segmentos dos diversos percursos elevados ou de superfície, os habitantes se dão 

o divertimento diário de um novo itinerário para ir aos mesmos lugares. Em Esmeraldina, mesmo as vidas mais rotineiras 
e tranqüilas transcorrem sem se repetir. (...) 
 Um mapa de Esmeraldina deveria conter, assinalados com tintas de diferentes cores, todos esses trajetos, sólidos 

ou líquidos, patentes ou escondidos. Mas é difícil fixar no papel os caminhos das andorinhas, que cortam o ar acima dos 
telhados, perfazem parábolas invisíveis com as asas rígidas, desviam-se para engolir um mosquito, voltam a subir em 
espiral rente a um pináculo, sobranceiam todos os pontos da cidade de cada ponto de suas trilhas aéreas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto do Conto 
Gustavo Fonseca 
 

 

Por aí... ESPAÇO BRASILEIRO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS-7ª 

JORNADA 

"A dor no mundo"  

Dias 16 e 17 de maio de 2008  

Local: Auditório do SENAC - rua Pompeu Loureiro, 45 - Copacabana - 

RJ Informações e Inscrições: rua Barão de Ipanema 56 - 1001 - 

Copacabana 

Tels.: (21) 2257-9454 ou(21) 2548-9847 

Site: www.ebep.org.br 

Renata Fernandez 

II FÓRUM INTERNACIONAL DE SAÚDE 

COLETIVA, SAÚDE MENTAL E DIREITOS 

HUMANOS  

De 22 a 25 de Maio de 2008 

Local: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) 

Informações: www.saudementaledireitos.com.br 

E-mail: smdh@fiocruz.br 

  

O PAPEL DO SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA FRENTE AS 

NOVAS DEMANDAS PARA A PSICOLOGIA NO CAMPO DE 

PROTEÇÃO À INFÂNCIA 

 

Dia 30 de maio - 09h 

Local: UERJ - Auditório 93 - 9º andar - Bloco F  

Importante: Entrada Franca; não será preciso fazer inscrições 

antecipadas. 
 

 

IV ENCONTRO DE GESTALT-TERAPIA DE NITERÓI 

"A Gestalt-Terapia resgatando a arte do contato"  

Dia 17 de maio 

Local: Auditório Edith Sales - FAMATh - rua Visconde do Rio Branco, 869 

� São Domingos � Niterói / RJ  

Mais Informações: (21) 3604- 1559 / (21) 2707- 3500 

Site: gestaltniteroi.blog.terra.com.br 

http://www.ebep.org.br
http://www.saudementaledireitos.com.br
mailto:smdh@fiocruz.br

