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ACONTECE
NA AURA

A INFORMAÇÃO É O CAMINHO
PARA A CONSCIENTIZAÇÃO.
MULTIPLIQUE ESPERANÇA.
ACREDITE NA CURA!

Rua José Lavarine, 100 - Paraíso
Belo Horizonte - MG. (31)3282 - 1128

casadeapoioaura
Clique para acessar!

Festa Julina
Eita, que essa festa foi boa demais sô!
Para distrair a meninada, acompanhantes e funcionários tivemos
uma tarde super gostosa com muita música
animada, algumas comidas típicas e o pessoal todo à carater!
Mas, ó… Foi tudim dentro dos conforme e respeitando as
orientações de segurança, viu?!
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Energia Solidária - Solar Volt
A Casa de Apoio AURA através das doações pelo Fundo da
Infância e Adolescência em 2019 conseguiu realizar a
construção da usina fotovoltaica em parceria com a
@solarvoltenergia com uma potência instalada de 54,5 kWp,
nas unidades da Casa de Apoio AURA em Belo Horizonte e
em Juatuba. A escolha do sol como fonte geradora de energia
vem crescendo exponencialmente no mundo. Além do
benefício da expressiva economia na conta de energia no fim
do mês (podendo chegar até 99% de redução), a usina solar
reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade e
é uma fonte de energia limpa e renovável! Veja alguns dos
benefícios gerados:
Em apenas 1 ano deixaremos de emitir o CO2
produzido por 68.280 galões de gasolina
Em 25 anos, o sequestro de carbono realizado é igual a
30.870 mudas de árvores crescendo por 10 anos
A emissão de gases do efeito estufa evitada equivale a
4.594.319 km rodados de um carro de passeio
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Dia dos Pais
É parte importante de nossa missão valorizar e incentivar o
estreitamento dos vínculos afetivos. Neste dia dos pais
fizemos questão de presentear e celebrar a jornada daquele
que acompanha seu filho com todo cuidado e carinho. Mais
que lindo de ver, este foi um momento para
nenhum de nós esquecer!
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Parcerias que fazem a diferença
A ONG Meninas do Brasil – MG
(@meninasdobrasilgrupomg) em parceria com a Dê Afeto
(@de.afeto) e Espoir et Art (@espoir_et_art) lançaram uma
campanha nas redes sociais para que, a cada compra de uma
caneca e/ou bowl, além de adquirir um belíssimo produto, o
comprador contribuiria para a compra de televisores para a
AURA. Neste momento de pandemia, em atenção às medidas de
segurança, nossos acolhidos ficam em seus quartos. Para deixar
mais confortável esta estadia, graças a esta parceria, foi
possível adquirirmos 3 televisores. E ainda ficou uma quantia em
dinheiro! Campanhas como essa são muito importantes para nós!
Valeu, pessoal!
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Dia de Cooperar
No dia 4 de julho tivemos a alegria de participar da celebração
do Dia de Cooperar com um super show (live) do Skank
promovido pelo Sistema Ocemg - Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Que contou ainda
com a participação do nosso presidente,
Paulo Pacheco em uma conversa muito especial junto com o
Sistema Ocemg e a AMR – Associação Mineira de Reabilitação
e CJ da rádio 98FM. Além disso, a AURA foi uma das
instituições beneficiadas com a doação de 255 cestas básicas!
Agradecemos o convite e a doação, tão importantes para a
manutenção do nosso projeto e do programa “Comer Bem”.
Quer conhecer os programas de nossa Casa? Confira
clicando neste link: https://aura.org.br/programas/
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Doação de material escolar pela AMR
Um dos momentos importantes que vivemos aqui todo início
do ano é a Campanha Volta às Aulas, que busca oferecer aos
nossos acolhidos em rotina escolar, material novinho para
começarem as aulas com o “pé direito”! Então foi uma alegria
receber a doação feita pela Associação Mineira de Reabilitação!
Foram diversos materiais escolares e kit´s lúdicos, para serem
distribuídos aos nossos acolhidos. Graças a esta parceria linda
com a AMR já garantimos boa parte dos materiais para a
próxima campanha! Gratidão pelo carinho de todos vocês.
(@amr_ongbh)
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Setembro Dourado
Para a campanha do Setembro Dourado de 2020, a Casa de
Apoio Aura destaca a importância da informação como forma de
conscientizar as pessoas sobre o câncer infantojuvenil.
Para isto, trouxemos uma metáfora com a história dos tsurus,
ave sagrada do Japão, que é símbolo da saúde, da boa sorte,
felicidade, longevidade e da fortuna.⠀
Nosso slogan para essa campanha é:
“A informação é o caminho para a conscientização.
Multiplique esperança.
Acredite na cura!”⠀
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Programação
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Programação
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Vamos conversar sobre os sintomas?
Os pais devem estar alertas ao fato de que a criança não inventa
sintomas. Ao sinal de alguma anormalidade, devem levar seus
filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, os
sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas
isto não deve ser motivo para descartar a visita ao médico.
⠀
A manifestação clínica dos tumores infantojuvenis pode não
diferir muito de doenças benignas (sem maior gravidade)
comuns nessa faixa etária. Muitas vezes, a criança ou o jovem
está em condições razoáveis de saúde no início do adoecimento.
Por esse motivo, o conhecimento do médico sobre a
possibilidade de ser câncer é fundamental.
⠀
Fonte: INCA

- Dores de cabeça, especialmente se
incomuns, persistentes ou graves, vômitos.

- Febre, falta de ar, tosse persistente ou,
sudorese noturna.
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Vamos conversar sobre os sintomas?
Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do
câncer infantojuvenil foi significativo: hoje, em torno de 80% das
crianças e adolescentes com câncer podem ser curados, se
diagnosticados precocemente e tratados em centros
especializados.⠀Fonte: INCA

- Surgimento de caroços (nódulos)
especialmente se indolores, sem febre ou
sinais de infecção.

- Dor em membros, dor óssea, inchaço
sem traumatismo ou sinais de infecção.⠀

- Palidez, hematomas ou sangramento;
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Vamos conversar sobre os sintomas?

Aprenda a reconhecer os sinais.
Comece ouvindo.

- Tontura, perda de equilíbrio ou
coordenação.

- Fadiga, letargia ou mudanças no
comportamento, como isolamento.

- Aumento do volume abdominal;
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Parceria AURA e CCBBBH

Em parceria com o @ccbbbh e @patriciaeda conseguimos
levar esperança ao prédio CCBB BH com a exposição dessa
linda árvore de tsurus dourados. Como como as visitas
presenciais ao @ccbbbh ainda estão suspensas, mostramos
detalhes da obra através das redes sociais para que você
possa apreciá-la mesmo que de longe.
Fotos: @leosalvo.clic
⠀“A informação é o caminho para a conscientização.
Multiplique esperança.
Acredite na cura!”
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