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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!

• Certifiquem-se que sua roupa e maquiagem está de 
acordo com teu personagem.

• Dúvidas? Procure o Klínico responsável pelo seu 
domingo!



FELIZ ANIVERSÁRIO!

Dr Salabim Pim Pim

Dr Chimilim

Dra Xicosa Pomposa Dra Karisbela

Dra FramBoesa Dr Pitaco Dra Fulustreca



Venda de pizzas Rotary e Klínica da Alegria





Hygor Haritov gratidão é o maior sentimento que nós, Klínicos, tempos por você.

Junto a ele vem o respeito, a admiração, o carinho e a empatia. Cada dia percebemos mais que além do

profissional incrível que és, existe também o ser humano decente, humano, caridoso e bom, que se melhora a

cada dia existente dentro de você.

Temos o imenso prazer de nos designarmos seus amigos e de você poder fazer parte dessa nossa família, a

Klínica da Alegria. Não há palavras para externar nosso sentimento a você, por toda ajuda que nos dá e por todo

carinho com que nos trata em cada sessão de fotos e conversa. Desejamos sucesso em cada caminhada que

tiver, tanto profissional quanto pessoal. Que o Amor e Deus lhe abençoe. Chuvas de beijos!

AGRADECIMENTO



“Embora falemos línguas diferentes e 
venhamos de lugares diferentes,
nossos corações batem como um só.” “Não tenha pena dos mortos. Tenha pena 

dos vivos, e acima de tudo, daqueles que 
vivem sem amor.”

“É possível encontrar a felicidade mesmo 
nas horas mais sombrias, basta se lembrar 
de procurar pela luz.”

“Palavras são, na minha nada humilde 
opinião, nossa inesgotável fonte de magia. 
Capazes de causar grandes sofrimentos e 
também remedia-los.”

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
Personagem da saga de livros Harry Potter Criado por J.K.Rowling



Klínica da Alegria

Alegria por missão, amor por decisão!


