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Domingo para ouvir histórias
No último dia 19, a Praça Manoel de Barros, no bairro 

Castelo, se transformou em um belo cenário para a contação 
de histórias. Uma manhã de domingo super agradável, onde 
famílias inteiras puderam se divertir, encontrar os amigos 
e também praticar a solidariedade. Levar uma contadora 
de histórias para a principal praça do Castelo foi uma 
iniciativa da escola infantil Educar Castelo, que promete 
repetir a experiência. Cobertores, agasalhos e os brinquedos 
arrecadados durante o evento serão doados a entidades 
carentes da região.

 ClíniCa está 
ofereCenDo 

tratamentos 
gratuitos
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oNo momento em que o 

país atravessa uma grave crise 
econômica e política, com 
reflexos expressivos na área 
da saúde pública, é preciso 
promover a solidariedade para 
atender as camadas menos 
favorecidas da sociedade. 
Em Belo Horizonte, a Clí-
nica Médica Pampulha vem 
fazendo um bonito trabalho 
de responsabilidade social, 
oferecendo tratamentos e ci-
rurgias reparadoras, gratuitas, 
para as pessoas mais carentes. 

O projeto social Asso-
ciação de Ação Humanitária 
Clínica Pampulha está em 
andamento desde janeiro de 
2016. O objetivo, segundo 
a médica Cristiane Câmara 
Alves, uma das idealizado-
ras da iniciativa, é oferecer 
tratamentos gratuitos e reali-
zar procedimentos cirúrgicos 
reconstrutores e reparadores 

A Clínica Médica Pampulha está oferecendo tratamentos

 e cirurgias gratuitas, mas é preciso se cadastrar

Ação humanitária na Pampulha oferece tratamentos 
e cirurgias reparadoras em pessoas carentes

Clínica realiza projeto social

(não estéticos) para queima-
dos, acidentados ou pessoas 
que possuam algum tipo de 
deficiência e não podem pagar 
pelo tratamento.

As ações do projeto social 
são realizadas nas depen-
dências da clínica e incluem 

fornecimento de toda a medi-
cação necessária e atendimen-
to realizado por cirurgiões 
plásticos especialistas em 
transplante capilar e clínico 
geral. Para garantir a saúde 
e segurança dos pacientes, 
a Clínica Pampulha possui 

infraestrutura completa de 
hospital, com centro cirúr-
gico, espaço de recuperação 
pós-anestésica, UTI de trans-
ferência com respirador e 
desfibrilador.

“A clínica possui licença 
de funcionamento sanitário 
(alvará) emitida pelas autori-
dades competentes, liberada 
para atividade ambulatorial, 
com totais recursos para re-
alização de procedimentos 
cirúrgicos”, explica Cristiane. 
Segundo a médica, a expecta-
tiva é realizar em torno de três 
a quatro procedimentos por 
mês, beneficiando cerca de 48 
pessoas carentes a cada ano. 

Para ser beneficiado pelo 
trabalho social da Clínica 
Pampulha é preciso ter renda 
familiar mensal de até dois 
salários mínimos, apresentar 
o quadro clínico compatível 
com os tipos de cirurgias que 

a associação disponibiliza,  e 
comprometer-se a realizar os 
exames físicos e avaliações 
clínicas indicadas pelos mé-
dicos. Os interessados devem 
se cadastrar pelo site www.
clinicapampulha.com.br\res-
ponsabilidadesocial. 

A médica Cristiane Alves é 

uma das idealizadoras do 

projeto social
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Cerca de 300 pessoas se 
reuniram na Praça Manoel de 
Barros, no bairro Castelo (Re-
gião da Pampulha), no último 
dia 19, para ouvir, contar e 
fazer histórias. Isso mesmo! 
O espaço, quase sempre des-
tinado ao laser dos moradores 
da região, se transformou 
num cenário mágico para a 
narração de dezenas de contos 
infantis e para a prática da 
solidariedade.

A iniciativa de levar uma 
contadora de histórias para o 
meio da praça foi do Educar 
Castelo, escola referência no 
ensino infantil no bairro Cas-
telo.  O evento começou às 
9h, e era aberto à comunidade 
em geral. Foi um sucesso! 

Zaine Martins é Psicóloga do núcleo do ser - consultório de Psicologia 

contatos: (31) 3474-7338 / (31) 8736-5671 - www.nucleodoser.coM.br

Zaine Martins(*)

artigo

Quando o 
amor intoxica...

Educar Castelo leva o mundo mágico dos livros para a 
Praça Manoel de Barros e promove a solidariedade

Contadora de histórias 
encanta famílias do Castelo

Além da contadora de his-
tórias Alessandra Nogueira, 
que encantou a todos, quem 
passou pela praça no gostoso 
domingo de sol também pôde 

se deliciar com os lanches 
oferecidos pelos food trucks.

Um momento de pura 
nostalgia! Famílias inteiras e 
amigos reunidos ao redor de 
uma contadora de histórias. 
A diretora do Educar Castelo, 
Carolina Pessoa Birro, apro-
vou a ideia. Segundo ela, a 
proposta de transformar a pra-
ça em um local lúdico deve 
virar um projeto do Educar e 
se repetir outras vezes. “Fui 
um sucesso! Fiquei muito fe-
liz com a adesão dos pais dos 
nossos alunos e dos morado-
res do bairro em geral”, disse.

A fisioterapeuta Patrícia 

Comportamento hostil: Se o 
seu parceiro(a) apresenta um com-
portamento hostil e parece bravo 
o tempo todo, saiba que este não é 
um bom sinal. Se você está viven-
do com muita tensão, se sentindo 
estressado(a) e sem conseguir se 
expressar por ter medo da reação 
dele(a), este relacionamento não é 
saudável. Uma relação feliz transmite 
proteção e segurança e não o oposto.

Críticas exageradas: Fique 
atento se seu parceiro(a) a critica 
exageradamente e se você fica sem-
pre “pisando em ovos” por pensar 
que nunca poderá agradá-lo(a) total-
mente. Se ele(a) faz piadas ou critica 
suas características e capacidades na 
frente de amigos e família, além de 
agir sempre como se fosse superior, 
saiba que se trata de uma relação 
claramente infeliz e disfuncional.

Falta de demonstrações de 

afeto: Algumas pessoas têm mais fa-
cilidade em demonstrar afeto do que 
outras, mas para tudo há um limite. 
Se o seu parceiro nunca demonstra 
que a ama, seja com palavras, com 
um carinho ou com um beijo e, além 
disso, reclama que você é carente 
demais quando fala sobre o assunto, 
pode ser um sinal de alerta.

Não conversar sobre os pro-

blemas: O seu parceiro(a) divide os 
problemas dele(a) com você e escuta 
os seus? Se você expressar como 
se sente e pedir algo, ele(a) irá se 
esforçar para te ajudar a conseguir o 
que você precisa? Se ele(a) não ouve 
o que você diz e se recusa a dar a 
importância que os seus sentimentos 
merecem, você pode estar em um 
relacionamento tóxico.

Desrespeito: Discussões even-
tuais são normais na vida de todos 
os casais, mas se elas são constantes 
e seu parceiro(a) costuma perder 
o respeito, sendo grosseiro(a) ao 
extremo e fazendo uso de palavrões 
e xingamentos, saiba que este é um 
claro sinal de toxicidade da relação. 
O desrespeito magoa profundamente 
e nunca é totalmente esquecido, im-
pedindo que a intimidade e liberdade 
se prevaleçam.

Você não pode ser você 

mesmo(a): Você muda as suas opi-
niões e altera o que gosta ou não 
gosta quando está junto com o seu 
parceiro(a)? Se você tem medo de ser 
você mesmo(a) por temer retaliações 
ou por não saber como ele(a) pode 
reagir, saiba que este é um indicador 
importante de relações tóxicas. 

Ahhh o mês de Junho!!! Suspiros e romantismo no ar!!!
Por isto, neste mês dedicado aos namorados, gostaria de promover 

algumas reflexões a cerca de como anda “seu amor”.
Sabemos que o amor é cego, por isso, quando estamos apaixonados, é 

difícil ser racional e enxergar algumas coisas que parecem óbvias para quem 
está vendo de fora. Certamente conhecemos pessoas que estão “presas” 
em relações que fazem mais mal do que bem, mas cada um de nós deve 
perceber por si só se estamos na verdade vivendo um relacionamento tóxico. 

Se não estamos felizes com o nosso parceiro na maior parte do tempo 
em que estamos juntos, há algo errado, por isso fique atento a estes sinais 
característicos das relações tóxicas para identificar se o seu relacionamento 
é saudável ou não. 

Estas são apenas algumas características de um relacionamento tóxico, 
mas talvez as mais evidentes e mais fáceis de serem identificadas e, vale 
lembrar que o amor não pode jamais intoxicar e sim produzir alegria e bem 
estar. Diante disso, como anda seu amor?

A contadora de histórias Alessandra Nogueira encantou 

a todos que estavam na Praça Manoel de Barros

Rodrigues Resende, mãe do 
pequeno Theo Luiz, 4, esta-
va feliz em participar. “Tirar 
a criança da TV ou tablet 
e reforçar a vivencia com 
outras crianças ao ar livre é 
muito importante. Devíamos 
ter eventos como esse sempre 
aqui na praça”, avalia Patrícia.

Além de cultura, a praça 
teve espaço para a solida-
riedade. Um varal solidário 
foi montado para que os 
participantes dependurassem 
roupas, cobertores e brinque-
dos, que serão doados pelo 
Educar a entidades e pessoas 
carentes. O evento teve o 
apoio do Clube Solidário Bar 
Los Hermanos.

A contadora de histórias 
Alessandra Nogueira explica 
que a contação de histórias 
instiga a imaginação da crian-
ça, a criatividade, e incentiva 
o gosto pela leitura. “Estamos 
contribuindo com a formação 
da personalidade da criança. 
Em cada história pulsa um 
saber que transmite conheci-
mentos e valores. Por isso, a 
importância para a vida e para 
a educação das crianças”, 
ressalta.  

O pequeno 

Theo Luiz se 

divertiu na 

companhia 

dos pais e 

dos amigos 

do Educar

fo
to

S N
ei

d
er

 r
o

N
y

/S
tu

d
io

 A
q

u
A

r
iu

S P
h

o
to

g
r

A
fi

A
S



JUNHO 20164

Comunico extravio da carteira profissional 

CORECON-SP, n. 30.661, 

em nome de Fabiana Bressani, 

ocorrido em razão de assalto em 04/09/2015.


