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Na  Casa de Apoio Aura começamos o ano de 2021 com
muitas novidades graças às doações que recebemos todos
os dias! Uma delas foi o brinquedo novo da @ecodeckbh   -
Playground Ecológico em Madeira Plástica. Além dedeixar a

varanda da nossa brinquedoteca ainda mais alegre, as
crianças amaram!  E a diversão dos nossos pequenos está
garantida! Sempre pensando em proporcionar  deliciosos

momentos de descontração aos nossos acolhidos.
 
 

Novidades na Casa de Apoio Aura
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https://www.instagram.com/ekodeckbh/


Outra doação que nos brindou com  mais um toque muito
especial foi feita pela Rubber Brasil. Empresa especializada
na construção de playgrounds infantis e aplicação de pisos
emborrachados monolíticos EPDM, embelezou a varanda

da brinquedoteca com um design colorido e temático. Que
não só estimula a criatividade das crianças, mas ainda

proporciona uma viagem para um "mundo encantado",
com muita emoção e aventura!

 

Rubber Brasil + Casa de Apoio Aura
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https://www.instagram.com/rubberbrasil/


Quer ser parte também deste grupo de apoiadores que
fazem a diferença no nosso dia a dia? Agora ficou ainda
mais fácil ajudar a Casa de Apoio Aura, com o PIX. Com
qualquer quantia, mesmo sem sair de casa, você pode

ajudar a manter este importante trabalho. O tratamento
oncológico não pode esperar. A Aura não pode parar.

Doadores, colaboradores, voluntários, familiares e amigos:
nós contamos com vocês, compartilhem o nosso pedido!

Chave Pix- CNPJ: 02.471591/0001-00
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Doe através do PIX



Doe através do PIX

Doe através do 
PIX - CNPJ:

02.471591/0001-00

03



08

Dia internacional do combate ao câncer

No Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil - 15 de
fevereiro -reforçamos o alerta à população sobre os sinais,

sintomas e a importância do diagnóstico correto e, se
possível, precoce. Cerca de 80% das crianças e

adolescentes acometidos de câncer podem ser curados se
diagnosticados precocemente e tratados em 

centros especializados.
 
⠀

 



São sinais e sintomas do câncer infantojuvenil    
 
⠀

- Palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea;
- Caroços ou inchaços (especialmente se indolores e sem
febre ou outros sinais de infecção); 
- Perda de peso inexplicada ou febre, tosse persistente
ou falta de ar, sudorese noturna; 
- Alterações oculares: pupila branca, estrabismo de início
recente, perda visual; 
- Hematomas ou inchaço ao redor dos olhos; 
- Inchaço abdominal; 
- Dores de cabeça, especialmente se incomum,
persistente ou grave; vômitos (em especial pela manhã
ou com piora ao longo dos dias); 
- Dor em membro ou dor óssea, inchaço sem trauma ou
sinais de infecção; 
- Fadiga, letargia, ou mudanças no comportamento, como
isolamento; 
- Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação.

  ⠀
Fonte: INCA

⠀

Aprenda a reconhecer os sinais, 
comece ouvindo!
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No dia 01 de Março foi realizado um concurso interno
entre os funcionários da Casa de Apoio Aura. Todos
escreveram o que acreditavam ser o propósito da

Instituição e uma comissão avaliadora votou na opção
vencedora, que foi: "Valorizar a vida com dignidade,
amor, apoio e solidariedade. Unindo vidas para um
propósito de salvar vidas." A ganhadora foi a nossa

colaboradora do telemarketing, Ariane que ganhou  uma
cesta de chocolates como prêmio!

 

Concurso: "Qual o propósito da Aura?"
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Você sabe o que é o FIA? Trata-se do Fundo para
Infância e Adolescência. Que é público e se destina a
financiar projetos que visam a promoção, proteção e

defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Até o dia
30 de junho você pode destinar até 3% do seu Imposto
de Renda para o nosso projeto "Transporte Solidário".

Você ajuda nossos acolhidos em tratamento oncológico,
doenças hematológicas ou transplantados. O projeto

tem como proposta fornecer transporte seguro e
humanizado para nossos acolhidos com a 

aquisição de uma Van! 
 

Clique aqui para acessar o passo a passo e saiba como
transformar seu IR em futuro para os nossos acolhidos!
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Destine seu IR!

https://www.instagram.com/p/CMmYhjsl6vj/


O vídeo abaixo conta sobre a energia solar que utilizamos
na Casa de Apoio Aura (@solarvoltenergia) .Esse projeto só

foi possível devido a nossa parceria com o FIA de Belo
Horizonte. Paulo Pacheco, presidente da nossa Instituição,
conta que na construção da nova sede, o custo de energia

se tornou muito alto e hoje quase zeramos a conta de luz. E
o que deixamos de pagar, revertemos em melhoria no

atendimento dos acolhidos. Conheça mais sobre este case
de sucesso que nos enche de orgulho! Clique na imagem

abaixo e assista ao vídeo
 

Case de Sucesso Solar Volt
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https://www.youtube.com/watch?v=XYwjSUrMgG4
https://www.instagram.com/solarvoltenergia/
https://www.instagram.com/solarvoltenergia/


Em Fevereiro comemoramos o aniversário de mais um
ano da nossa Casa de Apoio Aura! Temos muito orgulho

dessa história! Para quem ainda não conhece, vamos
contar um pouquinho . Em agosto de 1998 foi

implementado  o “Projeto Viva-Criança”, que em maio de
2000, daria origem à Casa de Apoio Aura, com o objetivo
de acolher e assistir crianças e adolescentes com câncer,

doenças hematológicas (e hoje em dia estendemos
nosso acolhimento também aos transplantados) e seus

familiares, prestando-lhes além de todo o serviço de
hospedagem, alimentação e transporte, um suporte

terapêutico global. 
Viva a Casa de Apoio Aura!!!

 
⠀

 
⠀

Aniversário da Aura
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O "Albanos: Um Brinde À " foi criado para contar histórias
de superação e transformação de pessoas e projetos que
fazem a diferença em BH. Com apresentação do Gustavo

Ziller a Casa de Apoio Aura participou dessa conversa com
o entrevistado, e nosso presidente Paulo Pacheco. 

 
Clique na imagem abaixo para assistir ao vídeo! 
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Albanos: Um Brinde À

https://www.youtube.com/watch?v=O6X3UcF2QoU


Dia internacional da mulher

"Ser mulher... É viver mil vezes em apenas uma vida.
 É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. 

É estar antes do ontem e depois do amanhã. 
É desconhecer a palavra recompensa apesar dos 

seus atos." Flavio Costa
 

 Registros na Casa de Apoio Aura desse dia tão importante!
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No dia internacional da mulher também tivemos uma live
no Instagram da Casa de Apoio Aura.Um bate papo com
com a Dra. Eliana Quintão (Superintendente da Casa de

Apoio Aura) e o Dr. Gabriel de Almeida Silva Junior
(Ginecologista e Mastologista) sobre saúde da mulher, para
que as mães dos nossos acolhidos pudessem assistir e tirar

suas dúvidas! Foi uma noite repleta de aprendizados. 
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Live: Saúde da mulher



Você ainda não segue a @casadeapoioaura ?
 

Então corre lá, porque além de se manter informado
sobre o que acontece na Instituição ainda tem a

oportunidade de concorrer para ganhar prêmios! 
 

Sorteamos um ovo de páscoa da L´or Noir e um óleo
essencial de gerânio da Plumerya Oficial, 

nossos parceiros!
 

Sorteios Instagram 
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https://www.instagram.com/casadeapoioaura/
https://www.instagram.com/lornoirchocolaterie/
https://www.instagram.com/plumeryaoficial/


Além de ser associada da Confederação Nacional de
Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao

Adolescente com Câncer, a Casa de Apoio Aura e a
@coniacc estão realizando o projeto "Assistência

Humanizada" no qual parte da verba será destinada à
aquisição de Matmed e remédios para nossos acolhidos,
outra parte será para arcar com os custos do salário de

01 Técnica de Enfermagem durante 12 meses.

Projeto Assistência Humanizada
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https://www.instagram.com/coniacc/


Rua José Lavarine, 100, Paraíso
(31) 3282-1128

www.aura.org.br
           casadeapoioaura
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