
  
   

   

Vamos falar sobre consumo? 

A Organização de Pais Solidários (OPS) Vera Cruz convida 
para uma conversa sobre consumo com três profissionais: 
Laís Fontenelle Pereira (Instituto Alana), José Armando 
Simões Macedo (pediatra e médico de família), Marcelo 
Furtado (Greenpeace). 
 
A iniciativa tem por objetivo proporcionar a troca de ideias e 
a reflexão sobre questões atuais que envolvem o prazer de 
consumir, as influências e as consequências do consumo na 
família, a sustentabilidade, entre outros. 
 
O evento é aberto à participação de todos os pais e 
educadores da Escola Vera Cruz. Não é necessário 
inscrever-se. 
 
Anote na agenda: 19 de maio, quinta-feira, das 20h30 às 
22h30, na Sala de Reuniões do Verão (Praça Profª Emília 
Barbosa Lima, 51). 
 
PROFISSIONAIS CONVIDADOS 
 
Palestrante: Laís Fontenelle Pereira é coordenadora de 
Educação e Pesquisa do Projeto Criança e Consumo do 
Instituto Alana. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-RJ, 
atuou na área de Educação Infantil durante nove anos no 
Rio de Janeiro e em São Paulo e realizou atendimento 
terapêutico em crianças com problemas de aprendizagem, 
além de assinar a coluna “Consumindo Ideias” da Folinha da 
Folha de São Paulo em 2009. 
 
Palestrante: Dr. José Armando Simões Macedo é 
formado em medicina pela UNIFESP. Tem especialização em 
Pediatria, Homeopatia e aprimoramento em Infectologia 
Pediátrica e Cardiologia Pediátrica. Atua em consultório 
particular há 23 anos, interessando-se pela condição 
humana e pela forma com que o corpo interpreta o 
momento histórico do paciente. É membro do Espaço 
Potencial Winnicott, grupo de estudos ligado ao 
Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto Sedes 
Sapientiae há 9 an os. Músico amador diletante, saxofonista 
há 33 anos. 
 
Mediador: Marcelo Furtado é Engenheiro Químico com 
especialização em Administração de Empresas e mestrado 
em Engenharia Elétrica pela Poli-USP. Trabalha para o 
Greenpeace há 20 anos, tendo coordenado a campanha 
internacional contra o comércio de lixo tóxico e projetos na 
área de poluição industrial. Coordenou também campanhas 
nas áreas de clima, energia, florestas, oceanos e 
organismos geneticamente modificados. Atualmente é o 
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diretor executivo da organização no Brasil. 
 
Para conhecer melhor a OPS Vera Cruz acesse o blog 
http://opsveracruz.wordpress.com/ 
 
Para entrar em contato envie um e-mail para 
opsveracruz@uol.com.br 
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