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ACONTECE
NA AURA

Dia das crianças
O dia das crianças na Casa de Apoio AURA foi
muito alegre e cheio de presentes!!
Recebemos doações de vários brinquedos
novos! Agradecemos a todos que
contribuíram para fazer esse dia mais feliz.
"Ser criança é achar que o mundo é feito de
fantasias. Ser criança é comer algodão doce e
se lambuzar. Ser criança é acreditar num
mundo cor de rosa, cheio de pipocas. Ser
criança é olhar e não ver o perigo.
Ser criança é sorrir e fazer sorrir".
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Lanche especial de dia das crianças na Casa de Apoio AURA.
Agradecemos ao @boivindo.oficial , @abraselminasgerais e
ao @sescmg Mesa Brasil Sesc pelas doações e apoio a
nossa Instituição 😍.
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Atividades do programa Itaú Social
O objetivo do programa Itaú Social UNICEF é realizar
formação e fomento financeiro a Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) que promovem a educação integral e
inclusiva de crianças e adolescentes para o aprimoramento
de suas práticas e o alcance de resultados de qualidade.
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Vídeo Itaú Social
A formação no Programa acontece em dois momentos. Na
inscrição, por meio do percurso formativo on-line com
atividades reflexivas e práticas a serem realizadas pelas
OSCs que aderirem ao Programa. Esse percurso as ajudará
a elaborar planos de intervenção no território. Na
implementação desses planos, a formação consiste em
assessoria técnica às 40 OSCs selecionadas.
Clique na imagem para assistir o vídeo de apresentação da
Casa de Apoio AURA.
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Dia de Doar
O Dia de Doar é um grande movimento para promover a
doação no Brasil. É uma mobilização que promove um país
mais generoso e solidário, por meio da conexão de pessoas
com causas. E faz isso celebrando o prazer que é doar, e o
hábito de doar o tempo todo. Em 2020, no dia 01 de
dezembro, o Brasil inteiro se mobilizou pelo Dia de Doar.
Uma data muito importante para a nossa
Instituição filantrópica.
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Marchadores pela Vida
A Marchadores pela Vida surgiu através da iniciativa de um
grupo de criadores e com o apoio da ABCCMM – Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador.
O projeto foi lançado em novembro de 2014. Em junho de
2017, se tornou uma Associação que tem como principal
objetivo a arrecadação de fundos para ajudar instituições
filantrópicas que trabalham para atender pessoas de baixa
renda como portadores de câncer e dependentes químicos.
Após avaliação, foram selecionadas 13 instituições que irão
ser beneficiadas com os recursos financeiros pela MPV.
Todas, foram aprovadas e consolidam nosso propósito de
assistência, acolhimento e auxílio a centenas de vidas.
A Casa de Apoio AURA foi uma das Instituições escolhidas
para ser beneficiada!
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Natal na Casa de Apoio AURA
Uma casa é muito mais do que só um espaço físico. Na
Casa de Apoio AURA sobra afeto e não falta gentileza. É
onde todo mundo se sente acolhido, é um pouquinho
de cada pessoa que faz parte da nossa Instituição. Para
que sejamos casa, contamos com pessoas como vocês
(nossos queridos parceiros, doadores, voluntários,
funcionários e acolhidos), que trazem na bagagem
experiências, sonhos e amor para dividir! Nosso desejo é
que possamos seguir fazendo da Casa de Apoio AURA a
melhor casa possível para todos nós!⠀
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Voluntariado na pandemia
Durante a pandemia as atividades presenciais do serviço
do nosso voluntariado infelizmente tiveram que ser
suspensas, para diminuirmos a circulação de pessoas na
casa, optamos tomar essa medida preventiva. Porém
nossas voluntárias continuaram a contribuir com a Casa
de Apoio AURA com artesanatos feitos em casa.
Dessa forma conseguimos presentear,
as mães/avós acompanhantes das
nossas crianças e adolescentes!
Agradecemos pelo apoio do nosso
time de voluntários. Estamos com
muitas saudades de vocês!
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História de superação
Renan Pereira nosso acolhido de 11 anos, sofria de
insuficiência cardíaca (doença genética) e teve que
passar por um transplante de coração durante a
pandemia. Ficou 70 dias internado no Hospital Santa
Casa de Belo Horizonte e 90 dias aqui na Casa de Apoio
AURA, recebendo todo o apoio necessário para a sua
recuperação. Depois que sua história foi divulgada,
Renan recebeu doações, a comunidade se mobilizou e
conseguiram reformar a casa que mora com a família em
Brasília de Minas.
Sua família após a volta do filho para casa está
esperançosa de que as coisas vão ser melhores
em 2021.
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Antes e depois da reforma da casa
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Depoimento sobre a Casa de Apoio AURA
Depoimento lindo da nossa acolhida Eudneia Ferreira:
"Finalizando o ano homenageando essa casa que
começou a fazer parte de nossas vidas quando nos
deparamos com o diagnóstico de leucemia de nossa filha
Rafaela. Precisávamos de um local adequado para uma
criança imunossuprimida e fomos apresentados a essa
casa mais que perfeita, que acolhe crianças com câncer
de outras cidades que não tem onde ficar. Eles dão
alimentação adequada, quartos separados com banheiro
individual, medicamentos necessários, transporte, cesta
básica. Essa casa conta com técnicos de enfermagem,
psicólogos, assistente social, fisioterapeutas, motoristas,
cozinheiros, secretários, voluntários todos para ajudar as
pessoas que precisam do apoio da casa.
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Fiquei poucos dias com a Rafa, mas tivemos suporte em
tudo e ainda estamos tendo. Só não estamos na casa
porque nosso tempo em BH vai ser um pouquinho
grande e precisamos dar suporte a Nossa outra filha
Carol, então decidimos nos sacrificar um pouquinho mais
e montamos uma casinha para passarmos juntos o
maior tempo possível! Pra quem não conhece esse tipo
de casa de apoio como eu não fazia nem ideia que
existia, fiquei encantada com os serviços oferecidos, tudo
que uma criança com câncer precisa!!! Deixo aqui o meu
eterno agradecimento é admiração por essa casa
fantástica que dá suporte as famílias nesse momento tão
complicado da vida!!! Um grande abraço a todos os
envolvidos nesse projeto tão lindo!!! Casa Aura que nesse
novo ano de 2021 vcs tragam ainda mais esperança para
muitas famílias que por aí iram passar!!! Deus os
abençoe!!! "⠀
Gratidão por conseguirmos cumprir nosso papel, que é
fazer a diferença na vida de tantas crianças/adolescentes
e seus familiares.
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