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Setembro  Dourado

SETEMBRO DOURADO

Setembro é conhecido como Setembro
Dourado, mês de conscientização sobre o
câncer infantojuveni l .  E para esse mês
tivemos alguns acontecimentos importantes.  

Começamos o mês com a l ive sobre a
importância da educação na vida do
paciente oncológico pediátr ico com Cláudia
Naves,  consultora educacional  e Dra.
Vanessa Lima, oncologista pediátr ica,  ambas
conselheiras da Casa de Apoio Aura,
mediada pela Dra.  El iana Quintão,  nossa
superindentende.
 
No dia 16 de setembro, Dra.  El iana
representou nossa Casa em uma l ive com o
Instituo HAHAHA e representantes da
Fundação Sara e CAPE. Tivemos
oportunidade de divulgar o nosso trabalho e
demonstrar que estamos bem organizados e
que há sempre uma parceria entre as casas.  
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Setembro  Dourado

O Instituto HAHAHA faz um trabalho muito
bacana alegrando as crianças internadas e
estão até com Teleconsultas e WhatsApp
disponível  para alegrar a turma, já que são
palhaços que levam com alegria o papel  do
médico.  

E terminamos o mês com a l ive sobre cuidados
pal iat ivos na infância com a Dra.  Ana Paula
Santos,  médica anestesiologista que atua no
tratamento da Dor e em Cuidados Pal iat ivos.

Não assist iu ainda nenhuma das três l ives?
Confere aqui  então:
 
Live-Setembro Dourado
2º Webinar Setembro Dourado
Live- Cuidado pal iat ivos na infância 
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https://www.youtube.com/watch?v=1gT1d7wkIKM
https://www.youtube.com/watch?v=CgS3HDwCmvI
https://www.youtube.com/watch?v=_SKSG-05EGg
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COMUNICAÇÃO AUTÊNTICA: INTRODUÇÃO À
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA 

No dia 4 de setembro, nossa equipe teve a oportunidade de
participar do workshop Comunicação Autêntica: Introdução à
comunicação não violenta ministrado pela professora Joyce
Amaral.

Joyce é doutoranda em Educação pela UFMG, mestre em Educação
pela Universidade Técnica de Lisboa, especialista em Psicologia da
Educação pela PUC Minas, licenciada e bacharel em Educação
Física pela UFMG. Possui formação em Comunicação não violenta
pelo instituto CNV Brasil e CNV Espanha ministrando cursos para
educadores, famílias e empresas. Professora concursada da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) no curso de
Pedagogia na Faculdade de Educação em Belo Horizonte. Tem
experiência de 20 anos na área de Educação (educação básica e
superior). Atua atualmente nos seguintes temas: Comunicação
Autêntica; Formação de professores; Jogos, brinquedos e
brincadeiras; Saúde e qualidade de vida. Tem formação profissional
em Dança (Palácio das Artes) e em Pilates (Physio Pilates). Tem
experiência também na área de organização de eventos,
elaboração de projetos, consultoria, cursos e palestras na área de
Educação.

Bom, deu para perceber que esse workshop foi extremamente rico.
Mas, o mais importante foi que além de aprendermos sobre como
nos comunicar melhor, aprendemos que “quando julgamos a nós
mesmos estamos dizendo que: “Eu mesmo não estou agindo em
harmonia com minhas próprias necessidades “ e que é importante
se perdoar, recomeçar e aprender constantemente!
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PROJETO MÃO AMIGA 2021

Tivemos também a continuação do Projeto Mão Amiga
2021, cujo objetivo é criar, para as mulheres
acompanhantes de crianças e adolescentes hospedados da
Casa de Apoio Aura, um espaço coletivo para discussão,
educação e desenvolvimento de temas psicossociais que
acercam o público feminino. 

Além disso, entendemos a diferença entre empatia e compaixão.
Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a
sua dor, sendo assim um ser humano empático sente muito pelo
sofrimento de outra pessoa e não consegue ajudar o suficiente. Já
a compaixão, possui o elemento adicional da ação, isto é, uma
pessoa que tem compaixão tenta encontrar uma forma de aliviar o
sofrimento do outro. Ou seja, se caracteriza pela tomada de ação
para tornar o sentimento do outro mais leve.

Podemos afirmar, sem dúvida alguma, que nosso trabalho é feito
com COMPAIXÃO. 

E para exercer esse sentimento, fomos convidados pela Joyce a
realizar um amigo oculto entre nossos colaboradores. Foi lindo ver
o envolvimento de todos e todas!

“Quando julgamos a nós mesmos estamos
dizendo que: 

“Eu mesmo não estou agindo em harmonia
com minhas próprias necessidades “  "
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O nosso Acontece na Aura não acaba por aqui.
 

Fica com a gente mais um pouco, tem novidade
aqui embaixo para você.

 



Esse vídeo  não é novo, no entanto ele mostra como a arte está
presente na nossa essência.  E é sobre isso que queremos falar com
vocês.  

O Boulevard Shopping BH aderiu à campanha Setembro Dourado e
lançou um projeto para,  de fato,  trazer vis ibi l idade ao mês de
conscientização do câncer infantojuveni l .  O Hope Parade.

A escolha do nome da exposição e o formato das esculturas,  que
remetem a ovos,  não foi  aleatória.  A ideia é fazer uma alusão à
celebração da vida e ao sentimento de renascimento,  esperança e
recomeço. O públ ico poderá conferir  as obras de Alexandre Rato,
André Gonzaga (Dalata),  Binho Barreto,  Clara Valente,  Davi  de Melo
Santos,  Hector Lourenço, Lidia Veber,  Maria Raquel Bol inho, Sof ia
Bartolomeu e Thiago Alvim. Os art istas são mineiros,  com atuação
nacional  e internacional  e nenhum cobrou cachê para a ação, como
forma de contribuição para a causa. 
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https://youtu.be/MctZVyA0M4c
https://youtu.be/MctZVyA0M4c


As obras podem ser vistas no Piso 2 do Boulevard Shopping BH e
estão sendo lei loadas ao públ ico.  Toda a arrecadação será doada
para a Casa de Apoio Aura.  

O lei lão das obras está acontecendo diretamente na plataforma E-
SOLIDAR, usada por diversos eventos para arrecadação de forma
transparente em ações sol idárias.  

A exposição começou dia 9/09 e vai  até dia 10/10/2021. Você
também pode acompanhar pelas rede sociais do Boulevard Shopping,
ver um pouco mais na matéria  que f izemos em parceria com TV
Record ou ouvir  um pouco no programa Chamada Geral  da  Rádio
Itatiaia,  a part ir  do minuto 25. 
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https://community.esolidar.com/pt/b/hope-parade
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/projeto-leiloa-obras-para-ajudar-casa-de-apoio-contra-cancer-em-bh-23092021
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/projeto-leiloa-obras-para-ajudar-casa-de-apoio-contra-cancer-em-bh-23092021
https://www.youtube.com/watch?v=CPBYmfnyuf0
https://www.youtube.com/watch?v=CPBYmfnyuf0




O nosso Acontece na AURA f ica por aqui ,  no entanto,  antes de
deixarmos o nosso abraço, que tal  conhecer um pouco mais do
nosso t ime? 

Nossas e nossos l íderes de processos estão também bem ativas e  
at ivos aprendendo sobre gestão e os processos já tem
indicadores para mostrar os resultados.  
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Yandra,  está na Aura desde Julho de 2020, é
advogada e trabalha auxi l iando na elaboração
e execução de projetos,  renovação de
cert i f icados e Of icinas.  Em seu tempo l ivre
gosta de assist ir  séries,  ler l ivros e fazer aula
de muai thai .




