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De olho no relógio!

1º Domingo: 10:00h

3º Domingo: 14:00h

* Cheguem 15 min antes p/ organizarmos as turmas!



Visitas estágio!
Nos meses de Outubro e Novembro realizaremos as visitas estágio para a formação 
2018.

As visitas estágio serão realizadas no 2º domingo (10h) e 3º domingo (14h).

Alguns Klinicos foram convidados para participar das visitas do 2º domingo e essas 
visitas não contarão como presença.



Recordar é VIVER!

• Não entrem em quartos com restrição.

• Mantenha o máximo de silêncio possível nos 
corredores do hospital!

• Unhas curtas e cabelos TOTALMENTE presos!

• Dúvidas? Procure o Klínico responsável pelo seu 
domingo!



FELIZ ANIVERSÁRIO!

Dra Danone

Dr To Ton Tinho

Dra natureza Dra Porta Dra Gargalhada

Dr Coiso Dr Palito Dra Rosinha

Dra Maroca



Depoimento





“...É como nas grandes histórias sr. Frodo. As realmente importantes. Elas eram cheias de perigo e

escuridão. E às vezes nem se queria saber o final.

Por que como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta

coisa ruim acontecia?

Mas no final é algo que passará, essa sombra, até mesmo a escuridão acabará.

Um novo dia virá. E quando o sol nascer ele brilhará ainda mais.

Essas eram as histórias que ficavam com a gente, que significavam alguma coisa, mesmo quando eu era

pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, sr. Frodo, que agora eu entendo. Agora eu já sei.

As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram.

Elas foram em frente porque estavam se agarrando a alguma coisa. (...)

Que há algo de bom neste mundo, sr. Frodo. Algo pelo qual vale a pena lutar.

Diálogo entre Samwise Gamgee e Frodo Baggins (O senhor dos anéis - J. R. R. Tolkien)



Klínica da Alegria

Alegria por missão, amor por decisão!


