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Sabemos como é importante iniciar o ano fazendo uma
retrospectiva do que vivenciamos em 2019. Foi assim que o
nosso presidente, Paulo Pacheco, deu as boas-vindas ao
novo ano que se iniciou. Muitas foram as conquistas,

experiências e aprendizados. 

É importante manter a equipe alinhada, o ambiente de
trabalho saudável e a abertura ao diálogo para que
possamos, cada vez mais, continuar a escrever os capítulos
da trajetória da nossa Casa e cumprir a nossa missão:

acolher crianças e adolescentes em tratamento oncológico
e seus familiares, de forma humanizada, com muito amor,
respeito e responsabilidade!

Bate papo com Paulo Pacheco
Presidente da Casa de Apoio Aura
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Casa de Apoio Aura

São 22 anos construindo uma história linda,
transparente, de muito amor e responsabilidade no
acolhimento de crianças e adolescentes em
tratamento oncológico ou doenças hematológicas e de
seus acompanhantes!
E, para celebrar o aniversário da Casa de Apoio Aura,
escolhemos uma história emocionante e muito
especial para compartilhar com vocês! Conheçam a
Maria Clara e a sua mãe Fabiana, de Bertópolis, Minas
Gerais.
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22 anos FEVEREIRO DE  2020
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A experiência pra mim na Aura no começo foi difícil... Sair de
um hospital e ir direto pra uma casa de apoio. Mas, lá que eu
encontrei apoio pra mim e para minha filha. Ficar longe de
casa não é fácil. Mas, lá que eu encontrei tudo! Tudo o que eu
precisava pra mim e pra minha filha. Pessoas boas, pessoas
maravilhosas. Eu tinha tudo sem sair de lá. Foi muito tempo,

eu praticamente morando na Aura e vinha em casa muito
pouco. Fiquei muito tempo na Aura. Eu tenho que agradecer
a Deus pela Aura existir em nossa vida e hoje a gente vai lá só
duas vezes no ano. Minha filha tá curada! Eu tenho que
agradecer a Deus e a todas as pessoas que tenham estendido
a mão nesta caminhada!

- Fabiana Silva, mãe de Maria Clara, Bertópolis/MG

A Casa Aura pra mim é uma casa que eu recebi apoio,

carinho, amor, felicidade,. Eu gosto muito de ficar lá na Casa
Aura. Foi lá na Casa Aura que eu tive a experiência de criar o
meu próprio livro! Hoje eu tenho vida normal, vou pra escola,

graças a Deus! Vou pra Aura duas vezes no ano. E agradeço a
Deus por conhecer a Aura no momento que eu estava mais
precisando!

- Maria Clara Nunes Rodrigues, 13 anos, Bertópolis/MG

2010 2020
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Quem aí se lembra como é gostoso o
cheirinho de material escolar novinho?

Pois, é! Outra notícia muito alegre por
aqui é que, mais uma vez, a nossa
Campanha de Volta às Aulas conseguiu
arrecadar materiais escolares novos para
as nossas crianças e adolescentes
iniciarem o ano letivo com tudo o que
eles têm direito! 

Foram mais de vinte crianças e
adolescentes beneficiados neste ano de
2020. Esta é uma campanha que conta
com a colaboração e participação da
comunidade e voluntários muito
especiais! Valeu mais uma vez! Estão
todos prontos para retornarem às aulas
assim que a pandemia passar!

CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS!



Para marcar as ações do Dia Internacional da Luta Contra o
Câncer Infantil (15/02), o Centro Cultural do Banco do Brasil
de Belo Horizonte – CCBB BH junto com o Centro de Arte e
Tecnologia – JA.CA, organizou uma tarde muito especial
que contou com a participação da Cláudia Cristina
Andrade, coordenadora da ABRIGO – Escola do Cuidar e do
Autocuidar. 
Enquanto as crianças e adolescentes se divertiam com o
pessoal do CCBB Educativo em oficinas super legais, as
acompanhantes, voluntárias e funcionárias da Casa de
Apoio Aura participavam da dinâmica “O Autocuidado de
Quem Cuida” ministrada pela Cláudia! Uma experiência
linda e inesquecível que foi registrada com muita
sensibilidade pelo fotógrafo e também parceiro e
voluntário, Léo Salvo!
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Dia de passeio no CCBB!
Parcerias que amamos e compartilhamos
com muito carinho.



@ccbbbh 

@jaca.center
@caumineira 

@leosalvo.clic



Outro momento que amamos é o carnaval! As nossas festas
sempre contam com o apoio de parceiros e voluntários
para que as nossas crianças e adolescentes e seus
acompanhantes vivam a melhor experiência possível! Na
produção, a nossa voluntária de automaquiagem deixou
todo mundo lindo! 

Mais tarde, com um show super animado do grupo Bloco
Show, não teve quem ficasse parado. Além disso, tivemos a
participação dos super-heróis tão queridos por nossos
acolhidos. E para fechar com chave de ouro, toda a
decoração da festa foi feita por nossa voluntária Goretti,
com enfeites que a Script Decor disponibiliza toda vez que
acontece uma festança por aqui! 
Desta vez, os cliques foram capturados por nossa voluntária
Ana Luiza que registrou a alegria deste dia!
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Oba! É CARNAVAL!



@milayoshi
@blocoshow 

@bats_tefan 

@mariagorettinunesgoncalves 

@scriptdecor
@analu.boaventura.fotografia



- Em função das medidas de segurança imprescindíveis no
momento, fechamos temporariamente os bazares;

- As visitas para conhecer o prédio e projeto foram
temporariamente suspensas;

- As atividades dos voluntários estão temporariamente
suspensas;

- Os acolhidos e seus acompanhantes estão hospedados
em quartos individuais e mantendo o
afastamento  recomendando. O ambiente, móveis,

maçanetas, interruptores e etc são diariamente
higienizados pela equipe de limpeza;

- Os quartos foram adaptados para oferecer maior conforto
no período em que estiverem na Instituição;

- Espaços como Brinquedoteca, Biblioteca e Sala de Aula
foram temporariamente fechados, sendo que a biblioteca
pode ser acessada com acompanhamento de um
profissional da Instituição, quando solicitado;

O QUE A AURA ESTÁ FAZENDO DIANTE
DA COVID-19
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- Os acolhidos utilizam máscaras para se deslocarem da

Instituição até os hospitais; 

- Durante as refeições, cada mesa é reservada para 1 acolhido

e seu acompanhante, mantendo distância entre as mesas;

 - Reforçamos diariamente a importância da higienização das

mãos e cuidados pessoais, etiqueta para tosse, bem como a

necessidade do distanciamento preconizado;

- O quadro de funcionários teve uma redução (férias

coletivas) ficando apenas funcionários essenciais para o

funcionamento da Instituição com o objetivo de diminuir a

circulação de pessoas no prédio, manter a segurança dos

hospedados e seguir a recomendação de ficar em casa para

ajudar no achatamento da curva de contaminação;

 

Para enfrentarmos esse momento desafiador, a Casa de

Apoio Aura conta com a colaboração da população e

de empresas parceiras!
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BAIXE O APP E
DOE PELO PICPAY




