ACONTECE
NA AURA

OUTUBRO

NOVEMBRO
DEZEMBRO

OUTUBRO
Outubro é conhecido como o mês
das crianças e nesse mês fomos
convidados e convidadas a
reencontrar com a nossa infância.
Começamos esse reencontro com
o pessoal da Estação Criativa que
trouxe para nossa Casa o
espetáculo Caixa de Brincar e
permitiu que nossos acolhidos e
nossas acolhidas conhecessem um
universo de brincadeiras.
Depois tivemos a presença da
Alessandra, contadora de história
que junto ao Hendrick Souza,
fizeram uma viagem ao tempo
com lindas músicas e uma história
encantadora de um menino e sua
avó.
Foi uma tarde de muitas risadas e
felicidade!
Estação Criativa

Alessandra
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O CÂNCER INFANTOJUVENIL
NÃO É UM FAZ DE CONTA
Ainda no mês de outubro
iniciamos a campanha “ O
câncer infantojuvenil não é um
faz de conta” em parceria com
a Tom Comunicação –
agência de publicidade
voluntária da Casa de Apoio
Aura.

Você sabia que o câncer é a
maior causa de morte não
violenta de crianças e
adolescentes no mundo? E que
a cada ano, 2.5 mil crianças e
adolescentes morrem vítimas
de câncer no Brasil?

Pois é, por isso essa campanha
foi e está sendo muito
importante para nossa
Instituição. Por meio dela,
podemos conscientizar as
pessoas sobre a importância
da doação e a diferença que
essa ação faz na nossa
Instituição.

A cada ano, 2.5 mil
crianças e
adolescentes morrem
vítimas de câncer no
Brasil

Para ela, ser parte da Casa de
Em outubro também celebramos Apoio Aura, um lugar que, de
acordo com ela, possui uma
o dia dos Professores, então
convidamos vocês a conhecerem missão tão importante e bonita,
é algo muito especial.
a Sarah, a pedagoga da nossa
Casa.
Sarah gosta de reunir com seus
A Sarah atua há pouco mais de amigos e familiares em sua
3 anos na Casa de Apoio Aura casa que é seu lugar sagrado,
de cantar, de jogar vôlei toda
e exerce a função de
psicopedagoga e também auxilia sexta-feira e viajar para lugares
que a conectam com a
o Marketing.
natureza.

DIA DO PROFESSORES

Sou feliz pela oportunidade de
aprender e ensinar, de promover
sorrisos, de caminhar junto. E sou
grata por ter o privilégio de celebrar
a vida ao lado de todos. Acolhendo
abraços e histórias. “ – Sarah Castilho
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NOVEMBRO
Mudamos o mês, iniciamos
novembro, mas a
programação para as
crianças e adolescentes
continuou e o HomemAranha chegou na Casa!

No dia 10.11.2021, recebemos
a visita desse super-herói,
juntamente com a equipe da
Ancoragem Vertical. Eles
trouxeram muita alegria
para nossos acolhidos e
nossas acolhidas

Foi uma tarde surpreendente
e temos certeza que a
criançada amou!

Enquanto não têm foguetes
para ir à Lua
os meninos deslizam de patinete
pelas calçadas da rua.
Vão cegos de velocidade:
mesmo que quebrem o nariz,
que grande felicidade!
Ser veloz é ser feliz.
Ah! se pudessem ser anjos
de longas asas!
Mas são apenas marmanjos."

Cecília Meireles

OS PEQUENOS MUNDOS
Já no dia 13.11, tivemos a oportunidade de
assistir ao espetáculo " Os Pequenos Mundos”,
do grupo catarinense Eranos Círculo de Arte,
em parceria com o Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB). O espetáculo convidou as
crianças a se aventurarem por mundos de
fantasia feitos de caixas de papelão.
A narrativa é feita por bonecos de teatro de
animação e proporciona uma experiência
teatral interativa, valorizando o protagonismo
da criança. A criançada se divertiu muito nesse
mundo de fantasia. :)
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ANIVERSÁRIOS DE JUNHO!

ALVORADA E
CASA DE APOIO
AURA
Encerrando novembro, mas
não o nosso Acontece na
Aura, tivemos a entrega do
calendário da Rádio
Alvorada FM, Feliz Ano
Todo.
A Alvorada nos convidou
para fazer parte do
calendário da Instituição,
uma ferramenta criada pela
rádio para incentivar a
transformação social. A cada
mês um projeto social é
apresentado e o público é
convidado a conhecer o
projeto e ajudar de alguma
forma. Ficamos muitos
felizes em fazer parte dessa
rede de solidariedade.
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DEZEMBRO
Novembro passou e abriu espaço para
dezembro, e olha, foi preciso dar muito
espaço para dezembro, porque o mês foi
agitado. (Risos)
Iniciamos o mês com uma super
conquista: a Casa de Apoio Aura foi
selecionada como uma das 100
Melhores ONGs do Brasil em 2021 pelo
prêmio Melhores ONGs.

A premiação, que dá visibilidade e parabeniza
organizações com excelência em gestão,
governança. sustentabilidade financeira e
transparência, é uma realização do Melhores
ONGs e Instituto Doar em parceria com O
Mundo Que Queremos e apoio da Ambev.
A edição 2021 teve um número recorde de
inscritos: mais de mil organizações tentaram
um lugar na lista das 100 organizações com
melhores práticas no país.

Estamos muito felizes, pois é um
reconhecimento de todo o trabalho
construído ao longo de mais de 20 anos
e que só foi possível ser realizado devido
ao apoio de voluntários, funcionários,
parceiros, doadores (pessoa física e
jurídica) e todos que apoiam a nossa
causa.

Vovô Ricardo

JANTAR BENEFICENTE
Nossa Instituição foi
convidada pelo Marcelo
Wanderley e pelo time da
Cumbucca para participar
do Jantar Beneficente do
projeto BH É UM OVO, no
dia 01/12/2021, no Novotel
BH Savassi.

Foi uma noite incrível e um
jantar maravilhoso feito com
muito carinho e amor pelos
chefs Leo Paixão, André
Paganini, Guilherme Melo,
Ivo Faria, Flavio Trombino,
Guilherme Furtado e
Gabriella Guimarães. E todo
o dinheiro arrecado foi
destinado à nossa Casa e foi
uma doação de esperança
às nossas crianças e
adolescentes.

PÁGINA 05

ACONTECE NA AURA

FELIZ NATAL
Para encerrar o Acontece na
Aura e também para dizer
tchau 2021 e bem-vindo
2022…queremos contar uma
história para você.
Há pouco mais de 20 anos
surgia em Belo Horizonte
uma Casa, que também
pode ser chamada de
Associação Unificada de
Recuperação e Apoio
(AURA). Nesta Casa
crianças e adolescentes em
tratamento de câncer eram
acolhidos juntamente com
seus familiares

Alguns anos se passaram e a
Casa passou a acolher
também crianças e
adolescentes em tratamento
de doenças hematológicas e
transplantados, sempre com
seus familiares, de todo o
território nacional.

Foi neste dia, que se viu
repetidamente a
ESPERANÇA sorrir no olhar
de cada acolhido e acolhida
e um desejo para 2022
surgiu: dias melhores para
sempre!

Ao longo dos anos essa Casa
teve muito o que celebrar e
não foi diferente no dia
16/12/2021…O Natal chegou
na Casa!
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BEM -VINDO...2022
Chegamos ao fim do nosso Acontece e ao final
de mais um ano! E, que ano foi esse, não é
mesmo?
Tanta coisa aconteceu por aqui e fora daqui
também, por mais um ano tivemos que nos
reinventar em meio à pandemia para fazer
nosso trabalho acontecer. Podemos dizer, com
muita convicção, que não faltou esforços dos
nossos colaboradores para isso. E que sem a
nossa rede de apoio (doadores, parceiros,
funcionários, voluntários, empresas parceiras)
não conseguiríamos levar esperança para nossos
acolhidos, acolhidas e seus familiares.

Por isso, neste fim de ano, queremos agradecer a você, que nos ajudou a expandir sonhos,
sorrisos, deu força e conforto para nossas crianças e adolescentes, e além de tudo,
construiu junto à nossa Instituição, um fio de esperança.
Que este fio continue entrelaçando as nossas histórias.
Gratidão por mais um ano juntas e juntos! E um Feliz 2022 para você!
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@casadeapoioaura
Casa de Apoio - AURA
@casadeapoioaura
Associação Unificada de
Recuperação e Apoio - AURA
(31) 3282-1128

https://aura.org.br/
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