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          Familia y empresas familiares: reflexiones e interrogantes discute a partir de um 

exemplo clinico a assessoria a uma família e sua empresa e o desenrolar dos 

acontecimentos. As autoras Myriam Alarcón de Soler e Carmen Elisa Torres analisam 

os modelos que circulam remetendo-se ao transgeracional, olham o lugar do alheio à 

família assistindo à dinâmica familiar e como esta reflete na empresa e na própria 

família. 

         Marcelo Coelho Niedersberg relata através de aspectos da infidelidade e o que esta 

vem a ser, um atendimento de casal realizado por quatro terapeutas na sala de espelhos 

do Instituto Contemporâneo. Terapeutas que utilizam conceitos da Psicanálise Vincular 

para analisar este casal e o autor apreende o tema da infidelidade para discutir. 

         De volta a Freud em sua teoria dos Sonhos, Eduardo Schimitt Amaro disserta 

sobre como esta teoria foi pouco modificada. Ele nos traz uma ampla exposição dos 

sonhos, nos mais diferentes autores, numa bibliografia rica e nos deixa questões para 

refletir. 

        Julia Jochims Schneider sob orientação de Angela Maria Marques Girardi traz um 

excelente trabalho sobre o atendimento a pacientes obesos mórbidos e a necessidades de 

ampliação ou não dos vértices teóricos envolvidos nesta prática. 

       Do Departamento de Transtornos Alimentres do Instituto Contemporâneo vem esta 

ótima contribuição sobre a construção de um sentido na clinica da obesidade. O artigo 

do Ato à Fala nos comunica dos desafios que a clinica da obesidade nos traz no dia a 

dia, da dificuldade que é falar dos excessos, dos comportamentos compulsivos e do 

descontrole. 

      Pensar pais-bebe é uma proposta construída pelo Departamento de Intervenção 

Precoce do Instituto Contemporâneo e conta a criação deste o porque dele existir e qual 

sua preocupação e meta de trabalho, isto tudo através de uma excelente construção 

teórica da necessidade desta interação. 

       Aproveitem. 
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