EDIÇÃO NÚMERO 12. ANO 08.

MAR/ABR/MAI DE 2018

SARA EM FOCO
INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO SARA

NOSSO

SONHO
AGORA É

MAIOR
Ajude a construir o Hospital
de Câncer Sara Albuquerque!

Rua Tiradentes, 770 - Centro
Montes Claros/MG

Vinícius Eduardo, 4 anos
Assistido da Fundação Sara.

EDITORIAL
Sempre primamos pela organização e transparência dos
nossos serviços, o que tem gerado a conﬁança da
sociedade e, consequentemente, sua adesão à causa. Às
vésperas de completarmos 20 anos de atuação,
conquistamos uma importante certiﬁcação: o Selo Doar
- conceito A+ de Padrão de Gestão e Transparência das
organizações sem ﬁns lucrativos, concedido pelo
Instituto Doar.
Neste momento de tanta desconﬁança nas
organizações, este reconhecimento vem fortalecer ainda
mais os princípios e valores que regem a nossa Fundação
Sara. Estamos muito felizes com a certiﬁcação, pois esse
título confere maior credibilidade à nossa entidade,
fortalecendo nossa luta e conﬁrmando o que de fato
somos, uma entidade em que as pessoas podem conﬁar
e conferir onde cada centavo de doação é investido.
O título vem em boa hora, visto que acabamos de
assumir o audacioso desaﬁo de construir o Hospital de
Câncer Sara Albuquerque, em Montes Claros. Uma obra
necessária para aumentar as chances de cura, e possível,

graças ao apoio, conﬁança e respeito conquistados junto
à sociedade durante toda nossa história.
São 20 anos oferecendo, a mais de mil crianças e
adolescentes com câncer, e suas famílias, todo o suporte
que lhes permitam enfrentar a doença com dignidade. No
entanto, NOSSO SONHO AGORA É MAIOR: tornar Montes
Claros em um centro de excelência da oncologia
pediátrica, e para que isso aconteça, precisamos
compartilhar com a Santa Casa a importante tarefa de
gerir o tratamento, mas antes, vamos construir, junto
com toda a sociedade, o tão sonhado Hospital de Câncer
Sara Albuquerque.
Sonhos e realizações marcam
as duas décadas da Fundação
Sara. Contamos com você
para continuarmos a sonhar e
a realizar.
Álvaro Gaspar Costa
Presidente
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Ajude a construir o
Hospital de Câncer
Sara Albuquerque.
Rua Tiradentes, 770 - Centro - Montes Claros/MG

Aqueles que arriscam ir além descobrem o quão além é possível
chegar. É com essa certeza que, ao longo de quase 20 anos,
temos ido adiante dos nossos ideais e conquistado uma história
movida por sonhos e realizações. Graças à fé que carregamos e
com o apoio da sociedade, em breve nosso maior sonho se
tornará real: o Hospital de Câncer Sara Albuquerque, uma
unidade exclusiva para o tratamento de crianças e adolescentes
com câncer, em Montes Claros, para atender toda a região
Nortemineira.
A Santa Casa de Montes Claros deu uma importante
contribuição para o início das obras: a cessão do terreno.
“Sentimo-nos honrados em fazer parte dessa iniciativa.
Acreditamos que através da união e esforços de todos, essa
nova unidade proporcionará um acolhimento mais digno e
humanizado às crianças e adolescentes em tratamento”, relata
o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, Maurício
Sérgio Sousa e Silva.

dezembro de 2017. Na ocasião, foi enterrada uma
cápsula do tempo com mensagens e documentos que
serão resgatados daqui 50 anos.

COMO AJUDAR
Para ajudar a construir o Hospital de Câncer, você pode
doar qualquer valor. Ajudando um pouco mais, você
registra seu nome em um espaço especial no hospital.
Exemplo: Doando R$ 240,00, que é o valor equivalente a
12 sacos de cimento, você pode parcelar em 12x de
20,00. E tem mais, se você preferir, você pode fazer uma
doação conjunta com familiares ou amigos.

CONTAS PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil
Agência: 0104-X
C/C: 31.624-5
CNPJ: 02.663.494/0001-10

Com a nova construção, a capacidade de atendimento será seis
vezes maior. Assim, haverá maior agilidade no diagnóstico e
início imediato do tratamento. O local terá capacidade mensal
para atender 120 crianças e adolescentes, realizar mais
200 quimioterapias e 70 procedimentos, além de
implantes de cateteres, punções de medula e outros.
Tudo isso em uma área de 1.200 metros quadrados,
localizada no centro de Montes Claros. O lançamento e
a bênção da Pedra Fundamental aconteceram em

Caixa Econômica Federal
Agência: 0132 Op.: 003
C/C: 4840-5
CNPJ: 02.663.494/0001-10

Em caso de dúvidas ou para conﬁrmar sua doação,
entre em contato conosco pelo (38) 3214-5500.
Para mais informações acesse
www.fundacaosara.org.br/hospital.

UMA FAMÍLIA UNIDA POR UMA CAUSA
A família Eleutério se uniu para apadrinhar um dos ambientes do
Hospital de Câncer Sara Albuquerque. O ambiente escolhido foi
a sala de triagem, estimada em R$ 38.400,00. Para uma única
pessoa, esse valor seria praticamente impossível, mas juntando
60 pessoas e parcelando as doações em 12 vezes, ﬁcou muito
mais fácil. Conﬁra o que motivou a iniciativa!
“A imagem de nossa avó, América, em meio a gamelas de
biscoitos e tachos de doces, sempre divididos com a família,
amigos e vizinhos, incrustou em nós o signiﬁcado de família e o
valor da solidariedade. Ela tinha esse dom de amar e acolher. Um
legado que, de geração em geração, nos ensina que amar é verbo
para conjugar no plural.

São os gestos pequenos – cobrir, alimentar, ensinar, ter uma
palavra amiga – que ampliam o conceito de família para incluir
aqueles que necessitam de ajuda, mas que, sem saber, nos dão
muito mais do que recebem. Ganhamos a certeza de que, juntos,
podemos mudar a realidade que nos cerca. E entendemos por
que receber alguém e compartilhar um tacho de doce era sempre
motivo de alegria: são gestos assim que enchem os corações e
aquecem a alma.”

Os cabelos de vovó América e vovô Pedro branquearam, a
família cresceu e espalhou-se, mas o vínculo não se perdeu.
Mantivemos o costume de nos encontrar e, entre risos, casos e
debates, compartilhamos ideias, celebramos realizações.
O projeto de construção do Hospital de Câncer Sara
Albuquerque despertou o sentimento de que poderíamos
contribuir para dar mais conforto às crianças e às famílias, em
momento tão difícil. Uma pessoa ﬁcou responsável por
organizar as doações. Cada um doou de coração o que cabia no
bolso. Aﬁnal, ajudar esses bravos guerreiros é, também, aquecer
a nossa alma.

Família Eleutério

Fundação Sara assume custeio de
dosador de quimioterápico

Mãe engravida para tentar salvar
ﬁlho com câncer

Mais uma vez ﬁzemos um investimento, que já está
beneﬁciando nossos pequenos guerreiros que fazem o
tratamento na Santa Casa de Montes Claros: assumimos o
custeio do kit dosador do metotrexate. "É um dos mais
importantes quimioterápicos no tratamento de crianças e
adolescentes com câncer e antes do dosador muitos
pacientes não podiam fazer o uso. A partir de agora, que a
Fundação Sara assumiu o custeio do kit dosador, todos os
pacientes que precisarem do metotrexate, mesmo em altas
dosagens, poderão fazer uso, pois será possível dosar e
acompanhar o nível da medicação no sangue. Outro
importante benefício é que muitos pacientes que
encaminhávamos para outros centros de tratamento, agora
poderão ser tratados aqui”, assegura a oncopediatra, Sabrina
Eleutério.

Victor Dayrel, ao lado da mãe e dos irmãozinhos, Maria Alice e Miguel.

A mãezinha, Amanda Cristina, sabe bem o que é lutar pela
vida do seu pequeno Victor Dayrel, de 09 anos. O garoto luta
contra um câncer desde março de 2014. Preocupada com a
possibilidade de não encontrar um doador compatível, caso
ele precise, ela engravidou para que pudesse coletar as
células tronco do cordão umbilical do bebê, já que na família
não tem ninguém compatível.

Lorrara, 06 anos - assistida Fundação Sara

Ao sermos informados pela mãe sobre a gravidez, não
tivemos dúvida nenhuma de que caberia a nós a mobilização
de proﬁssionais e instituições parceiras para realizar a coleta
e armazenamento do material, sem custos, já que, particular,
tudo ﬁcaria muito caro. Para nossa surpresa, a gravidez veio
em dose dupla: nasceram os gêmeos Maria Alice e Miguel.

Fundação Sara é certiﬁcada com selo
doar de transparência e gestão
Recentemente fomos certiﬁcados com conceito A+ de Padrão de Gestão e Transparência das
organizações brasileiras sem ﬁns lucrativos. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto
Doar, após uma criteriosa avaliação. “O título nos confere ainda mais responsabilidade para
continuarmos administrando com compromisso, transparência e respeito tudo que recebemos
dos nossos associados, parceiros, doadores e voluntários, a quem devemos todo o mérito do
trabalho que realizamos”. Álvaro Gaspar Costa, presidente.

MONTES CLAROS/MG
RUA ANDRÉ LUIZ, 415 - CANELAS II
(38) 3214-5500

BELO HORIZONTE/MG
RUA POUSO ALTO, 285 - SERRA
(31) 3284-7690

fundacaosara@fundacaosara.org.br | www.fundacaosara.org.br
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