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Felizes, apesar do
Famílias relatam como as
experiências, durante
o tratamento do câncer,
transformaram suas vidas.
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Foi em meio a alguns encontros, com o objetivo de
sensibilização de todos os colaboradores da Fundação
Sara, na temática dos cuidados paliativos e, de maneira
especial, no contato com os fundadores nesse tempo,
que a força, a beleza e a impo ância da missão dessa
instituição caram mais evidentes para mim.
Falamos muito sobre os vários sabores que a vida pode
ter: às vezes pode ser amarga, salgada, mas também é
doce, e percebemos juntos que, na verdade, todos eles
são ingredientes que compõem o prato principal que é a
vida. Todos fazem pa e! Mesmo aqueles menos
apetitosos, como por exemplo o sabor do adoecimento
e da mo e de alguém. São realidades inerentes à nossa
condição humana limitada e nita. Cada criança e sua
família que a Fundação assiste estão, nesse momento,

experimentando muitos sabores desagra-dáveis e
encontram nesse local um ambiente propício para
aprender a saborear esse amargo, para ter momentos
doces de alívio e até para conseguir a transformação de
um no outro: o amargo em doce.
Uma instituição que olha com profundidade e verdade
para a pessoa humana, que traz em sua história uma
marca de amadurecimento, como ter transformado dor
em amor, e que trabalha na busca de qualidade em todos
os seus processos possibilita a todos: assistidos,
colaboradores, voluntários, parceiros ou qualquer
pessoa que se aproxime, uma vivência real, digna,
construtiva e saborosa da vida. Que Deus abençoe o
caminho da Fundação Sara!

Empresas 5C
Compromisso Com a Criança Com Câncer
Em 2021, oito novas empresas entraram para o time 5C,
que são aquelas que assumem um compromisso mensal
de doação para nossa instituição, seja nanceira, de
produtos ou serviços. Foram elas:

Os parceiros abaixo também contribuem com nossa
instituição, na categoria Empresa 5C:
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Limpeza inteligente

Felizes, apesar do câncer

Dona Cida com sua lha Yasmim

O câncer causou uma verdadeira transformação na
minha vida. Quem já teve ou conviveu com alguém com
câncer, ce amente sabe o signi cado dessa frase que
ouvimos diariamente dos pais dos nossos pequeninos.
Nosso trabalho é receber as famílias, cada uma com
suas pa icularidades, e oferecer, com o apoio da
sociedade, pro ssionais bem preparados para acolher
com amor, alegria e o supo e emocional que precisam
para viver uma experiência positiva, apesar do câncer.
A Dona Cida sabe bem do que estamos falando. Ela é de
Ubaí, No e de Minas, e mãe da Yasmin, de 16 anos. Em
fevereiro de 2021, Yasmin foi diagnosticada com câncer.
Dona Cida conta que cou desestruturada. “Quem
assumiu tudo no início foi Bianca, minha outra lha. Só

depois de meses tive coragem de encarar e acompanhar o tratamento de Yasmim”, relata.
“Nossa primeira di culdade foi aceitar a doença,
principalmente porque Yasmim é especial. A segunda
di culdade foi nanceira mesmo. Como uma família
pobre teria condições de manter um tratamento longe
de casa? Na Santa Casa, fui informada de que a
Fundação Sara cuidaria de tudo e, realmente, cuidou.
Muito mais do que oferecer o confo o de uma casa
longe da nossa casa, sem a gente se preocupar com
nenhuma despesa, na Fundação Sara a gente aprendeu
que o câncer não é o m. Hoje, quando vejo minha mãe
bem e feliz cuidando da Ya, percebo o quanto ela se
fo aleceu com o apoio dos pro ssionais da Fundação
Sara”, conta Bianca.

Escola Viva
O conhecimento ajuda a superar desaﬁos
Foi na Escola Viva que a Yasmim teve o primeiro contato
com computador. Assim como ela, centenas de outras
crianças e adolescentes vivem inúmeras descobe as
durante o tratamento. A Ana Alice é uma delas. Ela faz o
tratamento em Belo Horizonte, a 470 km da sua cidade,
Serra Azul/MG. “Eu me adaptei muito bem aqui na
Fundação Sara. Aqui é muito bom. A gente convive com
pessoas que enfrentam os mesmos problemas e tem
também a Escola Viva, onde a gente aprende, se dive e
e até esquece da doença”, conta Ana Alice.
“Entendemos que, respeitando as limitações de cada
assistido, é nosso papel oferecer a cada um deles a
opo unidade de aprender coisas novas, conviver com
outras pessoas, se dive ir e, sobretudo, de vislumbrar
um futuro repleto de opo unidades”, destaca a pedagoga Samanta Nascimento.

De dona de casa, na zona rural do Norte de Minas, à
empreendedora na capital de São Paulo.

Meu lho Pedro Inácio tinha apenas um ano e meio de
idade quando foi diagnosticado com câncer, em 2010.
Depois de uma longa batalha em Montes Claros, ele foi
transferido para São Paulo, em 2013. Na capital,
enfrentamos grandes desa os, mas as conquistas foram
maiores, como o sucesso do transplante renal dele em
2014.

À medida que o tratamento dele foi se organizando, eu
fui adaptando minha vida à capital, onde pretendo
continuar morando. Trouxe minha família (meu marido,

2012 - Batizado do Pedro Inácio na Fundação Sara - Montes Claros/MG

que faleceu em 2020, minhas duas lhas, minha irmã e
dois sobrinhos), me tornei sócia de um salão de beleza e
z faculdade de estética. Deixei de ser uma menina
tímida do interior para me tornar uma mulher fo e, por
necessidade.
Jamais imaginei viver tudo que vivi, mas vejo milagres
todos dias em nossas vidas. O maior deles é ter Pedro
Inácio comigo, feliz, saudável e com 12 anos de idade.
Déborah Cordeiro, mãe do Pedro Inácio.

2021 - Pedro Inácio com a mãe e as irmãs - São Paulo/SP
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Assistida Ana Alice em atividade na Escola Viva

Voluntários que fazem a diferença

Várias formas de doar
Tudo que fazemos ao longo do ano é graças às doações
que recebemos, sejam elas nanceiras, de produtos ou
serviços. Algumas pessoas doam um pouco do que têm,
outras mobilizam outras pessoas e empresas. En m,
sempre tem uma forma de contribuir.
Em 2021, recebemos algumas doações bem diferentes
do habitual para serem transformadas em recursos para
nossa instituição. Acolhemos todas com muita alegria e
gratidão.

Assistido João Vitor sendo atendido pela sioterapeuta Sabrina Brito

Quando acolhemos uma criança, ela não chega sozinha.
Geralmente, chega com a mãe, o pai ou outro acompanhante. O câncer também não vem sozinho. Vem
acompanhado de outro problema de saúde, do medo, da
insegurança, da necessidade nanceira. Acolher todas
essas necessidades é um trabalho que nem sempre está
dentro dos limites da nossa instituição.
É aí que a atuação dos voluntários prestadores de serviços faz toda a diferença. Estamos falando de sioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, dermatologistas e
inúmeros outros pro ssionais que não fazem pa e da
nossa rede de colaboradores, mas que atendem, voluntariamente e prontamente, nossas necessidades em
seus ambientes de trabalho.

Fusca 1962 doado para a unidade de Belo Horizonte

Atualmente, temos 34 pro ssionais liberais voluntários.
“Além dos assistidos, muitas vezes eles atendem também os acompanhantes, a nal, o cuidador também
precisa de cuidados”, enfatiza a psicóloga Débora
Aguiar.
Uma das principais demandas é na área odontológica.
“Muitas crianças já chegam com gengivite, cárie ou
outra alteração que necessita intervenção imediata para
evitar infecções durante o tratamento de quimioterapia”, esclarece a oncopediatra Sabrina Eleutério.

Terreno em um condomínio rural doado para a unidade de Montes Claros
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