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Expediente 
 

Data: 29 de Agosto de 2009 

Preço: R$ 2,00 
 

Equipe do Jornal: Ana Paula, Fernando Farah, 

Marina Carvalho, Renata Fernandez, Pedro Bacu, 

Ricardo Campos e Bartholomeu Vieira. 

 

Casa Verde 

Rua Jornalista Orlando Dantas, Nº5. Botafogo. 

Tel: 25515404 
 

jornalverdeperto@hotmail.com 

www.hospitaldiacasaverde.com.br 

 

Casa Verde 

Núcleo de Assistência em Saúde Mental 

 
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. A 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 
 
Atividades acadêmicas 
Cursos, palestras, seminários e estágio supervisionado para 

estudantes de psicologia, medicina, musicoterapia e serviço social. 
 

Oficinas 
Inglês 
Teatro 
Musicoterapia 
Substâncias 
 

Acompanhamento Terapêutico 
A equipe de Acompanhamento Terapêutico tem como objetivos: 

Favorecer os laços sociais e afetivos do sujeito; Ajudá-lo a 
compreender e amenizar seu sofrimento; Acompanhá-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. 
 

Projeto Moradia 
As moradias são casas para se viver com assistência 24horas. Os 
cuidados necessários a cada morador são fornecidos pelas 

cuidadoras presentes no dia a dia, nos afazeres domésticos, na 

realização das atividades, e ainda por uma equipe que auxilia no 

agenciamento desta organização e na intermediação das situações 

que possam advir destes encontros que se dão na tessitura do viver.  
 

Atendimentos 
Individuais, grupais e familiares. 
 

Informática 
Reflexão e Relaxamento 
Jornal 
Futebol 
 

Editorial 
  
 Motivados pelo Ano da 
França no Brasil (para quem não 
sabe do que se trata, leia 
nossa matéria nas páginas 
seguintes), começamos a 
�tentar� um novo encontro entre 
o Jornal Ver de Perto e o 
Jornal de La Borde. Não sei 
como era para vocês, mas no 
nosso caso a leitura do Jornal 
francês era feito somente 
através das imagens e de uma 
palavra ou outra parecida com o 
Português. 
 Nós, da equipe do Jornal, 
estávamos incomodados de 
receber vários jornais por mês, 
porque lá a produção é 
incessante, e não saber como 
ler e nem como corresponder. Se 
bem que... Até que 
correspondíamos...Simplesmente 
enviando o nosso de volta. 
Digamos que era um 
relacionamento entre os 
correios da França e do Brasil. 
 Agora temos um novo 
integrante na equipe, estudante 
de francês, super disposto a 
nós ajudar nesta conversa. 
Então, já iniciamos nosso 
primeiro contato... Veremos no 
que dará. 
 Boa Leitura e até o 
próximo encontro. 

Visitas a centros culturais 
Eventos em datas 
comemorativas 
 

Pintura 
Argila 
Dança 
Literatur
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No Casa Verde, Cabo Verde 
            Sebastião Cardoso 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Não foi à toa que eu esperava com um friozinho no estômago o que estava por vir. A festa seria a 

possibilidade de apresentar um pouco da minha cultura para um grupo de pessoas interessadas em 
conhecer, interagir, e conviver.  O ambiente foi muito acolhedor, aliás, esse é o forte do Casa Verde e 

também do povo do arquipélago. Acabamos por acolher cada um  nesse imenso mundo de idéias e valores. 

Aquele espaço de convivência e de trocas por parte dos integrantes, rendeu música, gastronomia, muita 

conversa e cultura dantes desconhecida pela maioria. São experiências que levarei sempre comigo, pra 
onde quer que eu vá. 
  

 A Festa caboverdeana no Casa 
Verde foi sugerida por Marcelo e 
reforçada pela equipe. Teve como idéia 

principal a troca cultural e a interação dos 
caboverdeanos versus �casaverdeanos� e 

convidados. Uma recepção ao lume-ar da 
tocha ardente, no dia 06 de Junho de 
2009 e que ficará em minha mente por 

um bom tempo. E como foi bom e 
agradável aquele espaço de tempo! 

 Ainda me lembro da ansiedade 
misturada à satisfação que senti no 

decorrer daqueles dias.  
 

 Portanto, é com muita alegria e 

pesar que me despeço desta Casa. Sem 

deixar de lado, a ansiedade pelo que há de 

vir, pois hoje para mim aquela apreensão 
pode ser traduzida em nada mais do que a 
ânsia por algo novo. E que venham com 

esta, as trocas e o aprendizado para que o 
sentimento seja repleto. Pelo menos por um 
bom tempo... E que tempo! 
 

 

 

 Sucintamente, minha passagem pelos ares bucólicos Caboverdianos saciou meus instintos 

sensoriais ligados àquelas paragens.  E tinha uma ótima caipirinha.  
 A festa de Cabo Verde iniciou pela entrada com duas tochas de fogo, parecia que estávamos 

entrando em uma caverna. Eu fui entrando, estava lotado. Gostei da bandeira de Cabo verde que foi 
colocada na parede com o mapa, e algumas coisas escritas sobre o pais. 
 Comidas deliciosas: uma sopa da horta, cachupa, pudim de café, pudim de papaia e bebida a 

vontade. O Felipe me deu um coquetel, estava uma delicia, com leite condensado e frutas. A festa estava 
começando a ficar animada, as pessoas foram começando a beber Caipivodka feita pelo barmam Felipe.  
 A festa foi um sucesso, com muita gente conhecida do Casa Verde e muita gente nova. 
 

Festa de Cabo Verde 
          Fernando Farah 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILITÁRIO 

 Passeio Marítimo  
 

 O Rebocador Laurindo Pitta foi construído na Inglaterra, em 1910, por encomenda do Governo brasileiro. É o 

único navio remanescente da Divisão Naval em Operações de Guerra. Em 1997, a Marinha o restaurou e o remodelou, 
colocando assentos para 90 passageiros, e adaptando um compartimento onde apresenta a exposição permanente A 

Participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial. Desde então, vem sendo empregado na realização do Passeio 

Marítimo pela Baía de Guanabara. O passeio passa pelo Espaço Cultural da Marinha, Estação das Barcas Rio-Niterói, 

Aeroporto Santos-Dumont, Escola Naval, Aterro do Flamengo, Pão de Açúcar, Museu de Arte Contemporânea, Ilha 

da Boa Viagem, Niterói, Diretoria de Hidrografia e Navegação, Ponte Rio-Niteroi, Ilha das Enxadas, Ilha Fiscal, Ilha 

das Cobras. O passeio acontece de quinta a domingo, às 13h15 e 15h15. Venda de Ingressos nos dias de passeio, das 
11 às 16h (é melhor comprar antes do dia do passeio). Local: Espaço Cultural da Marinha. Agendamento para grupos: 
22339165 ou 21046992 
 

 Passe livre 
 

O passe livre garante acesso gratuito no sistema de transporte coletivo da cidade do rio de janeiro.  
 
Tem direito ao passe livre 
Portadores de: 
I- deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física; 
II- deficiência auditiva - perda total das possibilidades auditivas sonoras, ou parcial, acima de 56 decibéis; 
III- deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo 

visual inferior a 20 ° (tabela snelhen); 
IV- deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média; 
V- pessoas ostomizadas, portadores do vírus hiv, renais crônicos, transplantados e hansenianos. 
 

Para dar entrada na solicitação de passe livre  
1ºPedir ao psiquiatra um atestado médico (laudo) que comprove a deficiência mental do paciente, sendo 

imprescindível o cid � código internacional de doenças. Se o psiquiatra trabalhar no sus, o laudo dele já é suficiente. 

Porém, se o médico não for do sus, é necessário converter o laudo particular em público, ou seja, laudo do sus. 
 

2º Nesse caso, é preciso marcar uma consulta em algum posto de atendimento do sus. No site da secretaria municipal 
de saúde, http://www.saude.rio.rj.gov.br/ondeser/consulta, você poderá pesquisar pela especialidade, psiquiatria, e por 

bairro. Marcada a consulta, o procedimento é simples - ao chegar ao médico do sus, é só explicar o caso e pedir que ele 

converta o laudo particular em público, pois o mesmo será utilizado para pedido de cartão riocard, passe livre da 

prefeitura, na funlar rio. (fundação municipal lar escola francisco de paula - http://www.rio.rj.gov.br/funlar/index.php). 
O paciente tem que comparecer à esta consulta, mas não será testado ou avaliado. A consulta é só pra converter o 

laudo particular em laudo do sus. Para ser aceito o atestado (laudo) do sus deve: ser original, ou cópia autenticada; ter 

o carimbo e a assinatura do médico; ser legível e ter o cid atualizado. 
 

3º Com o laudo do sus em mãos, telefone para o posto de cadastramento mais próximo da residência do paciente, para 

informar-se sobre os horários de atendimento. Explique que quer um 1º atendimento para cadastramento do passe livre. 

A funlar vai pedir a presença do paciente no dia do atendimento. 
 

4º No dia do atendimento leve o paciente com os seguintes documentos: 
- Identidade ou carteira de trabalho e cpf 
-Atestado médico (fornecido por instituição de saúde credenciada ao sus)  
-Comprovante de residência 
 

6º No atendimento do posto de cadastramento, você receberá um recibo e uma data para telefonar para o riocard e 

marcar o dia da fotografia que deve ser tirada no ciad - centro integrado de atenção à pessoa com deficiência � av. Pres 
vargas. Normalmente, leva de 60 a 90 dias para o pedido ser analisado pela prefeitura. No próprio ciad, no mesmo dia, 

será entregue o passe livre! 
 

Boa sorte! Qualquer dúvida, escreva pra mim! Sônia braga (irmã do paciente paulo braga). sbragab@gmail.com 
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Poesias, Textos, Reflexões... 

Frases e versos 
                            Ricardo Campos 
 
Minha vida 
Meus mortos 
Meus caminhos tortos 
Meu sangue latino 
Minha alma cativa 
(Versos Secos e Molhados) 
 
Alguma coisa acontece 
No meu coração 
(Versos Caetano Veloso) 
 
De você eu gosto 
Por você eu fico 
Toda minha vida 
(Versos Vinícius) 
 
Quem quiser casar comigo  
Tem que ter opinião 
Quem quiser casar comigo  
Tem que ter bom coração 
(autor desconhecido) 
 
Para quem quiser me seguir 
Invento mais que a solidão me dá 
E sei a dor  
De se lançar 
(Versos Cais � Milton Nascimento) 
 
See me 
Feel me 
Touch me 
Feel me 
(Versos Ópera Rock Tommy � The Who) 
 Frases Pitorescas 

   Pedro Baçu 
 
�Tem dias que é noite, tem noites que é dia� (Pedro 

Baçu) 
�O cigarro humaniza o homem� (Ilmar) 
�Mulher é bicho bom!� (Alfredo) 
�O coração se pudesse pensar pararia� (Ana Maria) 
�Será o prazer o esquecer da dor ou a dor o esquecer 

do prazer?� (Patrícia e Celso) 
�A vida é bela para quem sabe utilizá-la com 
sabedoria, ou seja, a grandeza do ser humano não 

está no seu saber, e sim usar a sabedoria� (Juciara) 

�Fazer da queda um pano de dança, da procura um 

encontro, do sonho uma ponte� (Fernando Sabino) 
�Não se importe de nada...� (Lucia Helena) 
�Respeite o próximo para ser respeitado� (Caroline) 
�O impossível é possível� (Tânia) 
�Gentileza gera gentileza� (Gentileza e Pedro) 
�Eu sou a mosca que pousou na sua sopa� (Regina) 
�Morri a cada dia dos dias que vivi� (Ricardo 

Campos) 

�Revendo familiares� � Viagem 
                        Pedro Baçu 
 
 Tudo começou às quatro horas da manhã com minha 

acompanhante Fabrícia que me buscou de carro para ir pegar 
o avião para São Paulo. 
 Chegando no aeroporto, ocorreu um pequeno 
imprevisto, perdi minha identidade e não poderia viajar sem 

ela. Faltavam 15 minutos para o vôo e não poderia embarcar 

sem a mesma. Fui logo falando com o chefe de segurança que 

imediatamente mandou que fosse anunciado no alto-falante o 
ocorrido �Pedro Baçu comparecer ao balcão da Gol para pegar 

sua identidade�. O tempo foi passando, até que busquei meu 

documento e fui correndo pegar o avião. Fui o último a pegar o 
avião, quase perco o vôo. Já em Congonhas, me perdi no meio 

da multidão até achar o local de embarque para Porto Alegre. 

Vi algumas pessoas falando com sotaque do sul e fiquei nesta 
fila mesmo. Estava certo, fui parar em Porto Alegre...Lá minha 

irmã Fátima estava me esperando no aeroporto com os 

cabelos pintados de loiro, uma loiraça!! 
 Em casa todos estavam bem, inclusive meu pai com 91 
anos. Passei com minha família quase todo o tempo, foi muito 

divertido! 
 Na volta, sobrevoei São Paulo e fiquei surpreso e um 
pouco assustado com a quantidade de prédios que vi lá do 

alto, parecia um mar de prédios. Cheguei no Rio de janeiro ao 

anoitecer e vim direto para o Casa Verde. 
 
OBS: Quando tinha 9 anos também me perdi do meu pai no 
Estádio Olímpico em Porto Alegre e meu nome também foi 

chamado no alto-falante até me encontrar com meu pai. 

Café 
     Ricardo Campos 
 

Depois de andar pelas ruas, perto da minha casa 
Apreciando as mais bonitas casas 
Eu e Natalia resolvemos, a partir daí, procurar os 
melhores cafés das redondezas 
Daí fizemos um tour pelos cafés do bairro 
Todos diferentes, um dos outros, alguns pelo gosto, 
outros pelo atendimento 
Daí resolvemos voltar à ida às ruas, procurando as 
mais belas casas da cidade 
E nesta nova procura, encontramos novos cafés, 
não procurando neles, como degustadores, o que 
não somos, mas sim, apreciando um novo gosto, um 
novo sabor 
Café. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Café 
       André Soares Rebello 
 

Vem cá, fé. 
Preciso de ti. 
Nesse momento estou desolado. 
Estou sentado aqui. 
Sem ti. 
Preciso crer. 
Preciso te ver. 
Vem cá, fé. 
Traga consigo, pra mim, uma certeza, por 
favor. 
Qualquer uma. 
Desde que seja sincera. 
Vem cá, fé. 
Já sinto o teu cheiro. 
Bate no meu estômago. 
Sacia minha fome, por enquanto. 
Me dê o despertar desta manhã. 
E os passos adentro da tarde. 
Vem cá, fé. 
Esquenta o meu desejo 
Põe pra frente. 
Da tua caneca eu bebo um gole cheio. 
Se tu estiver servida para mim. 
Eu me sirvo para ti. 
Vamos juntos a esperança. 
Vem cá, fé. 
Ajoelho, abaixo à cabeça e peço, 
Até imploro. 
Esteja comigo. 
Pois assim fico mais seguro. 
Vem cá, fé. 
Faz-se soberana perante a minha vontade. 
Me conduza a liberdade. 
E traga a mim o acalento da verdade. 
Vem cá, fé. 
Mas não venha sem pão com manteiga 
Pois teu gosto é amargo. 
Vem cá... 
 

Insegurança 
     Oswaldo dos Santos 
 

 Solidão, individualismo, pouco age ao pensar mais, o amor 
dividido, admira e não fica com nenhuma, sofro muito porque toda 

forma de solidão atrai aquela linda garota que te dá atenção e te olha 

de um jeito diferente que simplesmente. 
 Ela cruza os olhares e sua sedução modifica vice-versa todos 
os meus desejos de um solteirão. 
 Simples! Suas virtudes se misturam com seus encantos e 
menina mulher, vejo-a em tudo que se passa por volta da minha 
atenção se mistura com a ilusão de um caso ou namoro, permitido com 

a sua condição de filezinho se passa ao ponto superior em qualquer 
aspecto de amor. 

A Vida  
 Ana Lúcia Castelo Branco 
 

 A vida é mais bela, quando sabemos senti-la. 
 É nela que fazemos nossas forças fluírem ou não. 
 Sabemos que nem sempre podemos dizer que alguém é possível de 
ser totalmente feliz. 
 Viver a vida sem esperarmos nada em troca, mesmo porque é nossa 

vida. 
 Vencer cada obstáculo, sem precisar perder ninguém. 

Meus Pensamentos 
  Oswaldo dos Santos 
 

 Que sentimentos são esses que explode dentro do peito e não 

pede licença e domina os meus pensamentos, assim como beijo de 

amor. 
 Tudo se refere a ela que conheci e não prestei conta que já 

estava apaixonado, o espelho reflete e você mostra um êxtase de 

sossego, quando pergunto se é amor ou paixão, digo que é cedo para 
esclarecer isso ou aquilo ou é só para sentir. 
 Um final de semana calmo até vê-la outra vez para namorar e 
já estava de novo como se você estivesse esperando um filho. 
 

(Sem título) 
 Dulce Miranda 
 

 Eu amo a humanidade. Minha família, meus amigos, minha 
gata, tia Arlete, Dindinha. Lia, Adriana, Glória e Valéria, amiga de 

mais. Eu amo o mundo, eu quero paz, saúde, alegria. Enfim paz 

 Entrei no Armazém do Chopp sete horas da noite, sentei do lado de uma família que estava jantando e pedi um 

chopp, logo após outro e mais outro. Aí, foi um desastre porque pedi absinto, a bebida mais forte que existe, tomei 4 

doses a 12 reais cada dose, fiquei completamente alucinado, doido de cair no chão. Peguei o celular para pedir ajuda, 
telefonei para Mariana e Fabrícia. Elas não entenderam nada do que falei. 
 Minha experiência foi desagradável, não valeu à pena. Passei 5 meses sem beber e pretendo passar mais um 6 
anos porque a minha bebedeira foi terrível. Não me lembro de nada que aconteceu depois das dez da noite quando 
desmaiei no bar. Não senti prazer nenhum. Espero não repetir mais este ato falho. Aconselho a quem estiver lendo a não 

beber a bebida mais forte que existe e cair no chão, não vale à pena. Não façam o que eu fiz. 
 

Minha Recaída 
       Pedro Baçu 



Uma estrela escondida 
 Por Renata Fernandez, Marina Carvalho e 
Valéria Carvalho. 
 
 Valéria Carvalho foi dançarina do Bolinha 

(TV Tupi) e do Haroldo de Andrade (TV Excelsior) 
quando tinha 15 anos. Hoje compõe muitas músicas, 
entre elas:  �O homem amado�, �O homem 
invisível�, �A Deusa�, �Beijo Roubado� entre 
outras. Suas últimas composições foram 

�Embriagues� e �Tá legal� que Valéria apresentou 

na quarta-feira do dia 27 de maio de 2009. A 
primeira apresentação contou com a participação 

dos dançarinos Leonardo P. e Sonia A. e ocorreu no 
grande salão da casa logo após o almoço. Já a 

música Ta Legal, teve sua performance restrita ao 

pessoal da cozinha onde Valéria mostrou-se não só 
uma cantora de grande potencial como também uma 

grande dançarina.  
 Além de músicas, Valéria também escreve 
roteiros de filmes (�Caça ao Tesouro�, �Viagem a 

Chicago�, etc) e os seus dois grandes sonhos são: 
ser lançada como atriz no cinema e na televisão e 

gravar um cd na praça. Para que este último 

aconteça, ela precisa de ajuda financeira, os 
interessados podem procurá-la na Casa Verde ou 
mandar um email para o Jornal 
(jornalverdeperto@hotmail.com) 
 
Embriagues (tango) 

Eu bebi vários copos de conhaque 
E me embriaguei 
Agora estou cheio de saudades no meu coração 
Volte para mim 
Meu amor, minha vida, minha paixão 
A solidão me sufoca e a sua ausência também 
Me embriaguei na sua ternura na sua paixão 
Agora volte pra mim com toda ternura com toda 
paixão 
Não agüento mais um minuto sem você meu amor 
Assim te espero 
Com toda ternura no meu coração 
Volte pra mim minha vida minha paixão 
Para que eu possa  
Curar a minha embriagues 
Em todos os caminhos que eu ando eu penso em 
você 
Volte pra mim  
Assim me despeço 
Esperando você 
Para que eu possa ser feliz outra vez 
Meu amor de todo coração 
 

Tá Legal (samba) 
Ta legal, ta legal, ta legal 
Vou botar o meu bloco na rua 
Pra matar as saudades que você deixou 

No meu coração 
Meu amor volte logo pra mim 
Eu estou aqui te esperando 
Vou ficar aqui cantando 
Pra lembrar a ilusão 
E a recordação que você deixou no meu 
coração 
 

Crítica de Cinema 
 

Filme: Um ato de Liberdade 

 
Matamos em nome do que? 
   Renata Fernandez 
 

 Confesso que foi estranho ver o ator 
Daniel Craig sem dizer: My name is Bond, 
James Bond. Quando já estava convencida de 

que o filme era outro, um personagem faz a 
seguinte pergunta: Qual é o seu nome? 

Imediatamente pensei: �é agora!�, mas...Nada.  
 A quantidade de filmes que falam 
sobre o Holocausto nos faz pensar: o que há 
de novo para ser dito? Pois há. Neste filme o 

Nazismo e todas suas conseqüências servem 
como pano de fundo para outras questões 

como: matamos em nome do que, de quem? 
No filme todos se �caçam�. Judeus matam 
nazista, nazistas matam Judeus, Judeus se 
matam entre em si. Vale a pena assistir. 
 

Ato de Liberdade 
  Oswaldo dos Santos 
 

 Um simples comentário que sucede ao 

filme mostra a fria forma de fuga pela 
sobrevivência e liberdade, mas que a triste 

realidade de era o nazismo. 
 Não muda nada o simples fato das 

atitudes e suas decisões e a guerra não mede 
conseqüências quando há vidas em jogo...  
 

 Oswaldo dos Santos 
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Reunião de Familares 
Lugar de troca e crescimento! 
           Sônia Braga. (irmã do cliente Paulo Braga) 

 
  A Reunião de Familiares no Casa Verde 

acontece toda 1ª quarta de cada mês, das 15 as 

17 h. 

 Nós, familiares, dos clientes do Casa 
Verde, nos sentamos em círculo pra conversar, 

trocar idéias, dúvidas, sugestões, opiniões, 

sobre a casa, sobre nossos familiares e sobre 

nós mesmos também. 

 Enfim, pra trocar experiências boas e 
ruins... Alegrias e lutas de nosso dia-a-dia. É 

unânime, na reunião, a opinião de que nela 

fazemos "nossa terapia". 

  A reunião é liderada pelo experiente e 
muito querido de todos, Dr Gil, além de 

dois estagiários da casa. 

 Eles, profissionais em saúde mental, vão 

nos orientando, auxiliando e apoiando em 

nossas dúvidas e questionamentos.  
 Pra nós, vale realmente como uma 

longa sessão terapêutica, de onde saímos mais 

leves, mais tranquilos e cheios de esperança em 

seguir com nossos desafios - afinal, apesar das 
batalhas, a vida vale muito a pena! 

  É importante ressaltar, que, em nossa 

reunião, aprendemos muito uns com os outros!  

A cada mês, cada um traz uma novidade, uma 
contribuição - seja com um artigo sobre saúde 

mental recentemente publicado, seja com uma 

dica de livro, programa ou filme, seja com 

alguma informação nova, preciosa para todos.  

 Exemplo disso foi a sugestão que recebi 
há 2 anos de um familiar presente à reunião, 

para que eu procurasse tirar o Passe Livre da 

Prefeitura do Rio para meu irmão, pois seria 

direito dele não pagar mais passagem em 
transporte público - quem tem 

acompanhamento psiquiátrico e frequenta 

terapia, como Hospital-Dia, têm direito ao 

Passe Livre, porque se desloca em função do 

tratamento. 
 Foi difícil... Há um longo caminho até o 

passe definitivo, mas fomos, eu e meu irmão, 

muito persistentes e conseguimos! Desde então, 

ele exerce seu direito de cidadão, de viajar em 
transportes públicos sem pagar nenhuma 

passagem! Foi uma vitória pra nós dois! 

  Mesmo aqueles que pensam não ter 

trazido nada de novo para a reunião, nos 
enriquecem muito com seu relato pessoal de 

como tem passado seu familiar, cliente da casa, 

e, de como tem passado ele próprio, familiar 

engajado no tratamento!  

  Ou seja, a Reunião de Familiares do 
Casa Verde é lugar de troca e crescimento! 

Muito crescimento!  Sinto-me honrada em 

fazer parte desse grupo! Muito obrigada a 

todos que participam da reunião! 
  Se você, ainda não frequenta a Reunião 

de Familiares ou dela está afastado, seja por 

falta de tempo ou pelo corre-corre diário, 

apareça quando puder, venha pra ficar só um 
pouquinho, no início ou no final! Você será 

muito bem-vindo e encontrará aqui pessoas que 

também tem problemas, mas que estão lutando 

e tentando focar o lado BOM da vida! 

  
Um forte abraço. 

 
 

Jornal de La borde 
 

 ''Nous sommes très heureux 

de vous annoncer qu' à présent, 

il y a une personne parmis nous 

qui peut traduire votre journal et 

vous écrire les choses que nous 

faisons ici, au Casa Verde. Et 

aussi, nous pouvons lire à toutes 

les personnes de Casa Verde ce 

que vous écrirez au journal 

"nouvelles labordiennes". Et c'est 

bientôt que nous vous 

répondrons.'' 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

Parque da cidade 
   Renata Fernandez 
 
 Ainda empenhada em mostrar que Niterói tem algo mais que uma bela vista do Rio, convidei a equipe do 

Jornal para uma visita ao Parque da cidade. O caminho de carro subindo e subindo já é uma delicia, lá de cima, 
além da vista para o rio (que eu vou deixar para os outros comentarem) temos uma l inda vista para a região 

oceânica de Niterói. Podemos ver as praias de Piratininga, Camboinhas e Itaipu e as lagoas de Itaipu e de 

Piratininga. 
 

 

Em seguida paramos em São Francisco 

para tomar um sorvete e ver o pôr-do-sol . Os 
sabores escolhidos foram: Trufa para mim 
(nota 10), Paçoca para Oswaldo (nota 10), 

Ludovico para o Fernando (nota 10) e Nozes 
com Figo para Ana Paula (nota 7,5). 

Mais informações: 
 

Estrada da Viração - São Francisco  
Tel: 2610.3157 - 0800.2827755  
Visitação: De domingo à domingo das 9:00 
às 18 h.  
Horário de verão fechamento: às 19:00 h.  
Lojinha: das 9:00 às 17:00 h.  
 

www.neltur.com.br 

Entre vistas - Novo Filme do Casa Verde 
             Fernanda Jourdan  
 

Neste dia de lançamento, viemos falar do surgimento da idéia do documentário e de todo o percurso até o 
nascimento do filme �ENTRE    VISTAS�.  

A oficina de filmagem acontecia todas as sextas-feiras na sala de televisão do Casa Verde, às 11hrs da 
manhã. A princípio nos reuníamos para pensar qual seria o nosso próximo filme. Quem deu a idéia sobre o tema 

foi  o Rafael (de Recife), ex-paciente que na época era assíduo à oficina. Ele manifestou a vontade de saber sobre a 

origem do Casa Verde e porque praticamente todos os fundadores não trabalham mais lá. A idéia foi super bem 
acolhida por todos do grupo, que também demonstraram o interesse em saber como estavam antigos pacientes que 

não freqüentam mais a Casa. Depois que já sabíamos qual era o nosso objetivo pensamos quem nós iríamos 

entrevistar, como seriam feitas essas entrevistas.  
 Vários dias da oficina foram em cima de pensarmos como faríamos. Começamos a assistir documentários 

para ter idéia do que seria importante perguntar aos entrevistados que seriam os fundadores, ex-pacientes, ex-
funcionários e ex-estagiários.  

 No momento da realização das entrevistas, cada uma foi realizada em um local, segundo a escolha de 

nossos entrevistados, possibilitando uma oficina móvel, ela aconteceu em Jacarepaguá, Praia de Botafogo, na 
residência dos entrevistados, etc. Este processo de entrevista durou 6 meses. Após terminarmos as entrevistas 

começamos a ver e rever as imagens, essa etapa, de découpage foi realizada na sala de televisão do Casa Verde 

(corte das imagens, tempo de fala, etc), cada um falava qual imagem achava boa ou não.  
 O momento final e decisivo para o nascimento do filme foi  às idas para Maricá, local escolhido pelo grupo 

para a edição, lá fica a editora que participou do último filme que fizemos na oficina de filmagem, VERDENOVO. 
Durante três dias, nos deslocamos para Maricá, sempre com os pacientes envolvidos na produção do filme.  

 Foi uma tarefa que exigiu muito investimento de todos os participantes, porém foi muito prazeroso para 

todos nós realizar este trabalho, ver o investimento de muita gente da casa e por fim ver o documentário pronto.  
Obs: Quando a oficina era realizada na Casa tinham muitos participantes assíduos, além dos que participaram da 

edição; Paulo Braga, Glória, Antonio Carlos, Sérgio, Francisco, Dulce, Ricardo Campos, Pedro Baçu, Leonardo, 

Márcio, ... 
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As moradias são casas para se viver com assistência 24horas. Os cuidados necessários a cada morador 
são fornecidos pelas cuidadoras presentes no dia a dia, nos afazeres domésticos, na realização das atividades 
que fazem parte do seu cotidiano, e ainda por uma equipe que auxilia no agenciamento desta organização e na 
intermediação das situações que possam advir destes encontros que se dão na tessitura do viver. A clientela 
que se beneficia deste serviço é aquela que ao longo de sua história de vida foi diminuindo sua rede familiar e 
social. Esta forma de morar possibilita novos desafios tais como, ter liberdade para fazer escolhas, respeitar 
os direitos, diferenças e limites dos outros companheiros, cuidar da sua casa, conquistar maior autonomia, 
novas amizades e qualidade de vida.  Há uma melhora significativa nas relações interpessoais e familiares e os 
encontros tornam-se mais agradáveis, pois as �mazelas� cotidianas estarão sendo divididas com a equipe de 
acompanhamento das moradias.  

Os moradores possuem a chave de sua casa, a autonomia de ir e vir e o olhar atento das cuidadoras 
para as necessidades individuais de cada um, para a convivência entre os moradores, e para a legitimação da 
individualidade sustentando os espaços coletivos da casa.  Respeitado as vicissitudes e as idiossincrasias de 
cada morador trabalhamos com o território e o que dele é possível ampliar. Aumentar os recursos individuais e 
estimular as possibilidades deste sujeito junto à comunidade, bem como re-ativar os laços sociais é um dos 
efeitos que este programa pode suscitar. 
 A equipe fixa é composta por Ana Paula Sanzana, Carmen Tourinho, Jucirene, Mariana Martins, e a 
recém chegada para o Programa, Natalia Gil. 
 

 

Projeto Moradia 
Em 2006 entra em funcionamento a primeira 

moradia assistida da Casa Verde. Estamos iniciando a 
terceira e procurando transformá-la num local agradável 
e acolhedor.  Para alcançar esses objetivos temos 
contado com a participação dos futuros moradores.  
Enfim, podemos dizer que o Programa de Moradias 
Assistidas do Núcleo de Assistência a Saúde Mental 
Casa Verde está se consolidando. 

Ano da França no Brasil 

 Há 15 anos a França vem convidando países 

estrangeiros para ao longo de 1 ano mostrar aos 

franceses o melhor de sua cultura. Vários países já 

participaram como: China, Índia, Marrocos, Egito e 

Israel. O Brasil é o único país da América Latina a 

fazer a reciprocidade. 

 Por conta disto estão acontecendo vários 

eventos na cidade, fomos conferir um deles no dia 22 

de julho no Centro Cultural da Justiça Federal. Vimos a 

Exposição de Sophie Elbaz e Thiago Barros que 

depois de terem efetuado 3 meses de residências 

cruzadas no Rio e em Paris montaram suas 

exposições. 

 O pessoal da Quinta Cultural também esteve 

conferindo uma destas programações, foram assistir a 

divertida história de dramatização: �Uma Parisiense no 

Brasil�, que conta como os viajantes vinham para o 

Novo Mundo com o sonho de enriquecimento e fartura.  
 

Informações:http://anodafrancanobrasil.cultura.gov.br/ 
 

Passeio ao Palácio Quitandinha 
 

O prédio foi construído para ser o maior 
cassino da América Latina. Tudo começou no 

século XVIII,  época do "Ciclo do Ouro", 

quando a região era dividida em quatro fazendas: 

Fazenda do Córrego Seco, Fazenda Itamarati, 
Fazenda do Padre Correia e a Fazenda 
Quitandinha. O Quitandinha era um local de 
terreno fértil e alagado propício ao cultivo de 

frutas, tubérculos e legumes, vendidos na própria 
fazenda, daí se originando o nome Quitandinha, 

de quitanda como estabelecimento de vendas de 
varejo de hortaliças. Petrópolis foi a primeira 

cidade planejada do Brasil. O prédio faz 
referência ao estilo normando, tendência dos 

grandes cassinos europeus. Decorado com 
inspiração nos cenários hollywoodianos, pela 

cenógrafa e decoradora Dorothy Draper. 
 No dia 18 de Setembro as 9h iremos 
visitar O Palácio Quitandinha e almoçar no 

Quitanda Gourmet.  

 
 
 


