CIDADES

CORREIO POPULAR A9

Campinas, quinta-feira, 13 de outubro de 2016

ALEGRIA ||| COMEMORAÇÃO

Dia da Criança: carinho e presentes
Cães-terapeutas visitam alas de pediatria e ONG distribui brinquedos em unidades hospitalares
Patrícia Domingos/AAN

“A primeira coisa
que a maioria faz
ao ver um
cachorro é abrir
um sorriso. Isso já
traz bem-estar e
colabora para o
tratamento.”

Gustavo Abdel
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

gustavo.abdel@rac.com.br

Dia das Crianças é uma data
de sorrisos, brincadeiras. E nada melhor do que um dócil cachorro para levar alegria e animação a quem está em uma
situação adversa, onde uma
criança jamais deveria estar.
Seis lindos cães-terapeutas do
projeto Medicão levaram nessa quarta-feira o “oxigênio”
para deixar felizes diversas
crianças, e pais, internadas na
ala de pediatria do Hospital
Celso Pierro, da Pontifícia Universiade Católica de Campinas (PUC-Campinas).

HÉLIO ROVAY JUNIOR
Presidente do Medicão

Festa, lambidas e
surpresas melhoram
ânimo dos internados
O projeto multidisciplinar
de cães-terapeutas esteve na
manhã de ontem visitando
dezenas de crianças internadas no Celso Pierro, e pelo sétimo ano consecutivo leva
aos baixinhos um pouco do
amor animal. Os seis cachorros que lá estiveram foram
acariciados, fizeram poses para fotos, deram lambidas carinhosas e, pelo semblante das
crianças, fizeram o dia delas
passar com um pouco menos
de sofrimento por estarem internadas.
“A primeira coisa que a
maioria faz ao ver um cachorro é abrir um sorriso. Isso já
traz um bem-estar e colabora
para o tratamento do paciente”, afirmou Hélio Rovay Ju-

Hospitalhaços

Garoto abraça o cachorro da raça akita que faz parte da equipe Medicão: pose para fotos e lambidas carinhosas para deixar o dia mais feliz

nior, presidente do projeto.
Ao todo são 33 cães voluntários que compõem o Medicão, e atuam em mais de 10
cidades da região de Campinas.
Quem aprovou a visita foi
o paciente David Willian, de
15 anos, que estava de saída

após uma semana internado.
Em casa o adolescente de Pedreira tem a cadela Nina, e
aproveitou os cães do projeto
para matar a saudade do animal. “Gosto muito de cachorros, e hoje mesmo vou encontrar a minha”, disse, aos sorrisos.

Brincadeira e lanche alegram
data na região do Campo Belo
Crianças tomam a praça para participar de tradicional festa
Patrícia Domingos/AAN

Cerca de 3 mil crianças do Jardim Campo Belo e bairros próximos participaram, ontem, da
tradicional festa que acontece
há quase 30 anos no dia 12 de
outubro. Uma legião de meninos e meninas tomaram o campo de futebol da comunidade
para participar de inúmeras
brincadeiras organizadas pela
associação de bairros. Kaique,
Robson e Tiago estavam entre
os que tinham acabado de ganhar sorvete. “Esse é o quarto
ano que eu venho. É uma atração diferente. A gente não tem
festas grandes assim aqui, e
quando tem, aproveitamos”,
disse Tiago, de 11 anos. A atividade aconteceu na praça de esportes. Além da distribuição de
brindes e quitutes, o presidente da associação, José Honorato, informou que a realização
da festa é possível através das

Criançada corre em campo de futebol na praça do bairro: diversão

doações feitas por moradores e
comerciantes da região. Com isso, o pessoal consegue alugar
brinquedos coletivos como balão pula-pula, cama elástica e
desenvolver atividades lúdicas

que lembram as tradicionais
brincadeiras de crianças. “É
muito gratificante oferecer essa
oportunidade às crianças”, disse. No fim da tarde houve apresentação de rap. (GA/AAN)

Elcio Alves/AAN

DIA DE
PARQUE

● Famílias aproveitaram o dia de sol do feriado para se divertir na
Lagoa do Taquaral ontem. Cerca de 40 mil pessoas foram ao parque
para andar de pedalinho, tomar sorvete ou só curtir a natureza.

Dentre os animais famosos do projeto está Hanna,
uma golden retriever bondosa e que veste um grande colete do projeto. Além dela estavam animando a ala infantil um akita, um vira-lata, um
shih tzu e outros. Os cães são
cadastrados, possuem certifi-

cados de vacinas e vermifugação, renovados mensalmente. Há procedimentos realizados antes da visita, no dia e
pós-visita dos cães. Tudo isso
para garantir a saúde das
crianças, acompanhantes e
profissionais, explicam os responsáveis.

A ONG Hospitalhaços fez ontem a entrega de brinquedos
a 35 crianças internadas na
pediatria do Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp. Voluntários da organização entregaram ao longo de toda a
semana presentes a dezenas
de crianças internadas em
hospitais. A ação é uma iniciativa da associação e envolve
campanha de arrecadação de
brinquedos em escolas de
Campinas e região.
A Hospitalhaços acaba de
inaugurar sua sexta brinquedoteca na ala da pediatria do
Centro Médico de Campinas.
“Um espaço ainda mais caprichado, com mais brinquedos,
jogos, livros e monitores para
ajudar a amenizar a dor enquanto estiverem internadas
e lembrar que toda criança deve manter a magia de brincar
e ser feliz”, divulgou a ONG.

