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A nossa páscoa foi uma delícia! Graças aos nossos
doadores conseguimos entregar para as famílias, kits

com chocolates. Junto com as cestas básicas que já são
ofertadas todos os meses. Além de mimos como alfajor
no palito e caixas de bis! Também entregamos kits da

nossa parceira do @projetoavidaebela
 

PÁSCOA 2021
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 Mãe na Casa de Apoio Aura é assim: é fortaleza, é quem
se mantém firme abraçando seu filho com amor e

doando força. É inspiração, ensinando ao próximo a
grandeza da fé e da esperança. É  solidariedade,

ajudando as outras que ali estão, estendendo a mão,
oferecendo um abraço, uma escuta, compartilhando sua
história e o seu coração. É mãe em todas as suas formas,
de todos os lugares. É aquela que vem de perto ou que

vem de longe, que compartilha diferentes culturas e
saberes, que se fortalece e se engrandece. É a mãe que
floresce no coração de cada criança e adolescente da

nossa Casa. 
 
 
 

DIA DAS MÃES
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Respeito e admiração! Nossa homenagem vai

especialmente para vocês, mães da Casa de Apoio Aura! 
É um privilégio conviver, aprender, crescer e ser junto com

vocês. Continuem contando conosco nessa caminhada! 
Um grande beijo da Equipe da Casa de Apoio Aura!
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Você sabe como transformar seu imposto de renda em
futuro para crianças e adolescentes? Basta destinar parte

do seu imposto de renda para os nossos projetos.
O FIA - Fundo para Infância e Adolescência se destina a

financiar projetos que visam a promoção, proteção e defesa
dos direitos de crianças e adolescentes.

 Fale com o seu contador!
 

Clique abaixo, assista ao vídeo e saiba como
 
 
⠀

 
 

 
DESTINE SEU IR
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⠀

Ficha Técnica do vídeo:
Agência: Tom Comunicação

Presidente e Diretora de Inspiração: Adriana Machado
Diretor de Criatividade e Criação: Vinicius Alzamora

Redatora: Iara Couto
Direção de arte: Ligia Vilhena

Gerência de Criação: Marco Pomarico
Criação digital: Vinicius Vihred

Gerência de Design e Tecnologia: Carol Furtado
Atendimento: Felipe Dila

Gerência de Atendimento: Fernanda Formoso
Produção Eletrônica: Rodrigo Silva

Animação do Filme: Fred Bernardes
Revisão: Érica Souzalima

Gerência de Integração: Livia Alvarenga
Locução: Cris Cortez

Produtora de áudio: YEP
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Em maio comemoramos a semana da Enfermagem,
profissionais presentes e indispensáveis para o

funcionamento da Casa de Apoio Aura.
Aqui temos uma equipe de enfermagem treinada e
dedicada para o atendimento das necessidades dos

acolhidos. Além de realizar os procedimentos e cuidar das
medicações, a equipe de enfermagem orienta e

acompanha as famílias na realização dos procedimentos,
preparando-os para um retorno seguro para sua 

cidade de origem. 
 
 
⠀
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Um dia muito especial em parceria com a @amrorgbh !
Momento de contação de algumas histórias dos livros "Faz
de Conta que é Assim" da Casa de Apoio Aura e "Ciranda

dos Sonhos" da AMR - Associação Mineira de Reabilitação -
narradas pelos acolhidos das duas ongs. Compartilhando

alegria e conhecimento nesse momento de distanciamento.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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Parceria - Casa de Apoio Aura e AMR
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Em parceria com a empresa Sign Print , que doou toda a
plotagem , e  com a agência Tom Comunicação, voluntária

há mais de 3 anos da nossa Casa, realizamos a plotagem da
nossa Fiorino! O carro é utilizado para buscar doações para

a Instituição, e poder divulgar o trabalho da ONG pela
cidade é muito importante para nós!

 
 

PLOTAGEM DA FIORINO
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Dia 28 de maio é comemorado o DIA MUNDIAL DO
HAMBÚRGUER! Para comemorar em grande estilo e

ajudar a Casa de Apoio Aura o @assacabrasa  promoveu
o HAMBURGASSA DO BEM.

 
Uma parte da renda obtida com os sanduíches vendidos

na loja ou pedidos pelo delivery ou take away no
whatsapp, foi destinada para nossa Instituição

 
 
 

AÇÃO ASSACABRASA
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O Dia Mundial do Brincar na Casa de Apoio Aura propõe
uma reflexão: Você já se conectou com a sua criança hoje!?

⠀

Nosso acolhido Pedro tem dicas valiosas para um brincar
saudável e cheio de alegria. Confira no vídeo abaixo!

 
 
 

SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR
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  O programa Brincar Terapêutico da Casa de Apoio Aura
tem como objetivo oferecer atividades lúdicas, recreativas,
culturais e psicopedagógicas na Brinquedoteca e outros
espaços da Instituição. Promover recreação em espaços

que favorecem o prazer e o desenvolvimento, aprimorando
habilidades e estimulando o fortalecimento dos vínculos

comunitários e familiares.
⠀

Brincar é tudo de bom!
A nossa Instituição, com o apoio de parceiros e projetos,
consegue garantir o direito de toda criança e adolescente

ao brincar. De forma segura e divertida!
 
⠀
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Dia de cinema na Casa de Apoio Aura
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⠀

O bazar beneficente da Casa de Apoio Aura vem
funcionando desde o início da pandemia de forma virtual

pelo Whatsapp. Agora as vendas também acontecerão
pelo Instagram @bazaraurabh . A reinauguração

aconteceu nos dias 07, 08 e 09 de Junho. Muitas peças
lindas de parceiros super especiais apoiaram a nossa

reinauguração, dentre eles as marcas: @estilobendize ,
@chicorei , @misfitstore , @patriciadedeus e

@patogeoficial 

             Lembrando que todo o valor arrecadado é para 
apoiar a Instituição.
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BAZAR DA CASA DE APOIO AURA
Reinauguração do Instagram
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As oficinas da Instituição voltaram! Agora de forma
completamente online. Contando sempre com o apoio de
voluntários, as oficinas visam proporcionar aos acolhidos

momentos de descontração e a descoberta e
desenvolvimento de novas habilidades no âmbito da arte e
do artesanato. Que podem vir a se tornar, também, futura
fonte de renda. Já tivemos aulas de : Marketing, Educação

Financeira, Crochê e Automaquiagem!
 E vem muita coisa boa por aí! 

⠀

 
 

OFICINAS ONLINE
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Dia 14 de Junho é o dia mundial do doador de sangue.
Reforçamos a importância da doação de sangue na vida de
tantas pessoas! Uma única doação, que leva apenas alguns

minutos, é suficiente para ajudar a salvar vidas. 
 

Consulte a Secretaria de Saúde do seu município ou o
ponto de coleta mais próximo de sua residência, agende a

sua doação e faça parte desta corrente de amor e
solidariedade!

 
Você sabia que a Casa de Apoio Aura acolhe

transplantados? Não só os pacientes oncológicos no
transplante de medula óssea mas, também de outros

órgãos como fígado e rins!
 
⠀

 
 

DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE
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Sua doação pode

salvar vidas!
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Hoje vamos contar a história do Clévio, um adolescente de
13 anos, cruzeirense e que adora futebol. Veio de

Almenara, Minas Gerais, para Belo Horizonte, realizar
tratamento devido a um osteossarcoma diagnosticado

quando tinha onze anos de idade. No final de 2019, Clévio
teve a sua perna esquerda amputada e conta que, desde

que o tratamento começou, foram várias sessões de
quimioterapia e internações o que, consequentemente, o

fez viajar muito entre sua cidade de origem e BH. 
Mas, na última semana de junho, Clévio iniciou um novo
desafio: a adaptação de uma prótese que foi adquirida

através do programa “Fazendo o Bem” da Casa de Apoio
Aura (confira todos os programas da Instituição em nosso

site – aura.org.br). 
Perguntamos a Clévio como tem sido a experiência de se

locomover com o auxílio de sua prótese e muleta, e ele diz:
“Andar de muleta sempre foi fácil pra mim, porque antes de

amputar a perna eu já andava com ela por causa da dor.
Agora ficou mais fácil ainda”.

 
 
⠀

CONQUISTAS!
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Laís, fisioterapeuta da Casa de Apoio Aura, tem

acompanhado de perto esse momento de adaptação do
Clévio, certificando de que todos os cuidados com o seu

bem-estar, locomoção e demais necessidades, sejam
atendidas e garantidas nesse recomeço! Clévio é um garoto
otimista e determinado. Ele afirma que esse momento tem

sido legal e que está tentando fazer o que pode. Baita
exemplo de perseverança e determinação.

Sabemos que a adaptação de uma prótese não é tarefa
fácil e perguntamos a Laís como tem sido essa experiência
junto ao Clévio: “Acho importante ele estar aberto às coisas
novas, por persistir e topar ir para a próxima etapa que é a
adaptação da prótese”. Relata também sobre o desafio de

ficarem muito tempo sem se encontrarem já que Clévio
vem a BH apenas uma vez por mês e, a adaptação de uma

prótese, requer tempo, cuidado e dedicação de
profissionais qualificados para garantir a Clévio que tudo

ocorra da melhor forma possível. 
“Para protetizar precisa-se de tempo. É um encaixe que

precisa testar, se machucar precisa ajustar de novo…
Existem ajustes necessários de toda a parte técnica

envolvida. Além disso, tem também o treino de marcha”,
Laís explica e, celebra ao contar que a evolução dele tem

sido ótima.
 
⠀
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Agora os dois trabalham juntos com o objetivo de que

Clévio retorne à sua cidade de origem com o máximo de
treinos e orientações. Assim certificamos de que ele

persista na adaptação, mesmo quando não estiver em BH.
Essa dupla ainda tem um longo caminho pela frente, mas

seguem muito otimistas: “Com a ajuda dela estou
conseguindo!” Clévio diz satisfeito.

Perguntamos a ele quais são as expectativas daqui pra
frente e, mais uma vez, nosso garoto de Almenara ensina:
“Ah… não sei! De acordo com o tempo vou descobrindo
mais coisas”. É isso mesmo Clévio! Um dia após o outro.
Estamos todos muito felizes com a sua história cheia de

superação e determinação. Parabenizamos a nossa
fisioterapeuta pelo carinho e dedicação! Histórias assim

merecem ser compartilhadas! 
 
 
 
 

17@casadeapoioaura | aura.org.br

https://www.instagram.com/casadeapoioaura/
https://www.instagram.com/casadeapoioaura/


 
 

Com o objetivo de capacitarsempre mais os colaboradores
da Casa de Apoio Aura, durante todo o mês de junho,

seguindo os protocolos de segurança contra o COVID 19, a
Instituição promoveu o treinamento de atualização. 

Ministrado pela nossa psicóloga, Georgia Lavorato, e com o
apoio da Gerente  em governança e voluntariado, Cleudes

Francisca, foi possível desenvolver, ouvir experiências e
fortalecer a equipe!

 

DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE
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Tratando-se de segurança, a Casa de Apoio Aura vem
evoluindo e melhorando a cada dia sua tecnologia,

ampliando o sistema de monitoramento com circuitos de
câmeras 24 horas por dia.

 
⠀Uma novidade é o acesso ao Wi-fi, disponível para os

acolhidos hospedados na Casa de Apoio, trazendo mais
comodidade em sua estadia, evitando que o acolhido tenha

gastos financeiros e facilitando a comunicação com os
familiares que estão longe.

 
E para finalizar, nos últimos meses a Instituição reforçou e
aperfeiçoou todas as medidas previstas na Lei nº 13.709 –

LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, regula as
atividades de tratamento de dados pessoais, com o objetivo

específico de proteção, privacidade e transparência de
dados de pessoas físicas, além do cuidado em evitar 

o uso indevido. 
 
 
 
 
 

AURA PROTEGIDA!
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A festa junina da Casa de Apoio Aura foi um sucesso!
Agradecemos de modo especial  aos nossos doadores! Sem
vocês nada disso seria possível. Continuem nos ajudando,
divulgando o nosso trabalho ou doando para que a nossa

Instituição mantenha este trabalho tão importante!
 
⠀

 
 

ARRAIÁ DA AURA
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A equipe da Casa de Apoio Aura é parte fundamental do
trabalho realizado na Instituição. 

TIME AURA
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Orsino tem 36 anos de carreira de
Departamento Pessoal, já passou por

empresas como: Palácio do Governador,
Belotur, Epa Supermercados e Expresso
Trans Amazonas. Trabalhando sempre
com muito profissionalismo dedicando-
se ao bem estar dos funcionários. Seu

passatempo preferido é o futebol, adora
assistir, comentar e jogar também! 

 

Sophia é formada em nutrição e atua na
área há 16 anos, entrou na Casa de Apoio

Aura como voluntária (estagiária de
nutrição) em 2005 e foi contratada em
2008. Somando 16 anos de Casa, ela

cresceu junto com a Instituição, sempre
cuidando com muito amor dos nossos

acolhidos! Nas horas vagas gosta de estar
com os amigos e com seus bichinhos 

de estimação.
 

Conheça a nossa equipe
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Rua José Lavarine, 100, Paraíso
(31) 3282-1128

www.aura.org.br
           casadeapoioaura
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