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Em nos sos  corações ,  após  o 
recebimento de tantas graças, 
transborda gratidão e alegria.   
Com o apoio de verdadeiros amigos e 
parceiros, e através da união e da força 
solidária, conseguimos realizar o 8° 
Mutirão de Prevenção ao Câncer. É 
satisfatório saber que a cada edição o 
público que comparece na Praça Dr. 
Carlos Versiane é cada vez maior. 
É através desse tipo de atitude que 
lutamos pelo diagnóstico precoce do 
câncer e da prevenção da doença. 
Somos gratos a todos os que 
colaboraram para que essa 8° edição 
fosse um sucesso. Juntos somos 
capazes de lutar pela vida.

Dra. Príscila Miranda Sores
Presidente 

eu sou presente!

 uma diculdade ao urinar no nal do 
ano após o Natal, e com a ajuda do lho 
veio à Montes Claros para passar pelo 
médico. Com o diagnóstico e a biopsia 
e le  passou pe lo hosp i ta l  e  fo i 
encaminhado para a Associação 
Presente, já que não tinha como se 
manter na cidade. “Foi minha sobrinha 
que conseguiu uma vaga aqui pra mim, 
e o pessoal ajeitou tudo, Graças a Deus 
está tudo muito bem, mas foi só depois 
que eu vim pra cá”, conta. 
Ao longo de sua estadia na casa, Joanes 
fez amizades, contou ‘‘causos’’, riu 
muito, e segundo ele, car na casa deu 
mais força para fazer o tratamento. 
“Essa casa é uma casa de Deus, fui 
muito bem atendido, não me faltou 
nada. Eu tive mais força pra fazer o 
tratamento depois que cheguei aqui e 
todos estão de parabéns”, fala.
Ao se despedir de todos, o sentimento 
do “Seu Joanes” era um só: Gratidão. 
“Eu peço a Deus que abençoe todas as 
pessoas aqui dessa casa, porque isso 
aqui é uma comunidade que Ele deixou 
pra nós. Tenho que ir embora por causa 
da família, mas vou car com uma 
saudade pesada daqui, dos amigos que 
eu z, da casa e de todos. Não me 
faltou nada, acho até que engordei um 
pouquinho’’, brinca.

Um sorriso no rosto e um olhar 
curioso, essas são duas características 
marcantes em Joanes Cardoso do 
Norte, nascido em Taboquinha, 
m u n i c í p i o  d e  G r ã o  M o g o l . 
Brincalhão, ele diz que come feijão 
desde 1948, ano em que nasceu. 
Lavrador de mãos calejadas, hoje vive 
às margens do Rio Ticororó na região 
da Usina de Santa Marta. 
Em sua pequena roça, planta para o 
próprio sustento, e junto com a 
esposa Ciora, com quem está 
casado há 46 anos, vive uma vida 
tranquila. “Tenho oito lhos e graças a 
Deus não posso queixar da vida, z de 
tudo para dar educação pra eles”, diz.
Folião de Dia dos Reis, e devoto de 
Nossa Senhora, descobriu que estava 
com câncer de próstata quando um 
conhecido o convidou para cumprir 
uma promessa. Ele começou a perceber    
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editorial

Hospedagens: 3.040 (2017 e 1° semestre de 2018)

Atendimentos: 2.289 - Equipe multiprossional (2017 e 1° semestre de 2018)

Alimentação: 21.074 -  (2017 e 1° semestre de 2018) - café, lanches, almoço e jantar

Encaminhamentos: 287 -  (2017 e 1° semestre de 2018) - Instituto Ivan Guedes

Transporte: 1.046 -  (2017 e 1° semestre de 2018) - Hospitais e tratamentos



mutirão de prevenção bate recorde de público

Sucesso! Essa é a palavra que dene o 
8° Mutirão de Prevenção ao Câncer, 
realizado pela Associação Presente em 
abril na Praça Dr. Carlos Versiane. 
Quase 3.000 atendimentos foram 
oferecidos através das equipes 
médicas de diversas áreas da saúde. 
No local foram realizados trabalhos 
preventivos, e serviço de informação 
sobre o câncer, tudo de forma gratuita 
para quem passou pelo local. As 
frentes de prevenção atuaram nos 
atendimentos de câncer de boca, 
mama, pele, colo de útero e próstata. 
Consultórios odontológicos e de 
nutrição também foram montados na 
praça. 
O mais bonito é ver que todo esse 
trabalho de prevenção não foi feito 
apenas por uma pessoa, e sim uma 
ação conjunta e voluntária de mais de 
200 prossionais da saúde, que uniram 
forças para levar prevenção e saúde à 
população carente de Montes Claros.
Para a oncologista e fundadora da 
Associação presente, Priscila Miranda, 
o Mutirão representa um marco para 
a região, no sentido de permitir o 
acesso a saúde de forma facilitada.
“O Mutirão de Prevenção ao Câncer já 
representa muito para a saúde de todo 
o Norte de Minas. Mais de 2.600 
pessoas foram atendidas em 2018, e 
nossa expectativa é de que este 
número cresça para mais de 3 mil 
atendimentos”, esclarece a médica.
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Subtítulo da matéria

Para Dra. Priscila Miranda, o foco do 
Mutirão é oferecer às pessoas carentes 
da região acesso ao diagnóstico 
precoce. “Quanto mais cedo for 
diagnosticado o câncer, maiores as 
chances de cura, a sobrevida e a 
qualidade de vida do paciente. Ao 
longo das 8 edições já tivemos casos de 
pessoas que identicaram o câncer na 
praça, durante o mutirão, felizmente 
em estágio precoce. A maioria delas 
venceu a doença e seguiu o curso da 
vida. Este é o objetivo principal”, arma 
Príscila.

Ação solidária aconteceu na Pç. Dr. Carlos Versiane e ofereceu exames preventivos à população



centro de cuidados paliativos é um sonho a ser construído
O Centro de Cuidados Paliativos 
Jesuína Rosa Silva – CCP é mais um 
sonho que a Associação Presente tira 
do papel. E o primeiro passo para a 
realização desse projeto já foi dado 
com o  l a n ç a men t o  d a  p ed r a 
fundamenta l  da fundação, que 
aconteceu no nal de fevereiro. O 
centro, que será o primeiro no Norte 
de Minas focado no atendimento de 
pacientes em cuidados paliativos, 
prevê a criação de 10 leitos exclusivos 
para pacientes com câncer em estágio 
avançado, além de consultórios para 
atendimento ambulatorial, realizados 
por uma equipe multidisciplinar para 
amenizar o sofrimento de forma 
humanizada.
O lançamento da Pedra Fundamental 
deu início à campanha da Associação 
Presente de captação de recursos para 
a construção do prédio do CCP. A 
obra precisa da ajuda da comunidade 
para ser iniciada e conseguir beneciar 
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 cerca de 3.600 pacientes por ano, 
além de reconhecer a prática dos 
Cuidados Paliativos como uma 
ferramenta imprescindível para 
manter a dignidade e medidas de 
conforto para o paciente e família. O 
principal objetivo do CCP é prestar à 

população carente, sem acesso aos 
tratamentos contra o câncer avançado, 
excelência da prática em cuidados 
paliativos, a m de que o atendimento 
ecaz do alívio da dor e outros 
sintomas relacionados ao m da vida 
sejam tratados de maneira adequada. 

Ao realizar suas compras em algum 
desses estabelecimentos parceiros,

doe o seu troco para
 a Associação Presente.
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