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editorial
Em nossos corações, após o recebimento de 
tantas graças, transborda gra�dão. Para a 
Associação Presente, enquanto ins�tuição 
que luta para fazer o melhor para o próximo, 
comemorar 15 anos de história e com tantas 
bençãos recebidas é ter a certeza de que 
nosso trabalho tem sido luz na vida de 
muitos.

Representamos muito mais do que a nossa 
própria história ao longo desses 15 anos de 
luta pela prevenção do câncer e da 
promoção da vida. Fomos e somos figuras 
em busca de fazermos o melhor para 
aqueles que representamos.

Somos agraciados pela dádiva de beneficar 
até o momento mais de 22 mil pessoas. Que 
venham mais sonhos e mais desafios para 
que mais pessoas possam ser acolhidas e 
amadas enquanto resgatam a saúde. 

príscila miranda soares 
Presidente da Associação Presente - Pe. Tiãozinho

PARA DOAR 

AlÔ PRESENTE
(38) 3213-4296

Ajude a Associação Presente a salvar vidas!
Seja um colaborador dessa causa de amor!

Banco do Brasil (Débito automático ou depósito em conta)
Associação Presente | C.C: 30.000-4 / Ag: 3209-3 | CNPJ: 06.336.300/0001-22
Copasa (Campanha de Apadrinhamento)
Formulário de apadrinhamento: www.associacaopresente.org.br
Sancoop (Débito em conta - para médicos)
Imposto de Renda (Pessoa Física até 6% e Pessoa Jurídica até 1%)

nosso trabalho é 100% gratuito
com 100% de amor 
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Casa de Apoio 

Atendimento Especializado 

Hospedagens: 1.730 Atendimentos: 2.352  

Alimentação: 3.226 refeições
Encaminhamentos: 91  

Transporte: 1500 viagens

(Equipe mul�profissional) 

Cuidados Palia�vos: 111  

Maio a Julho  de 2019 
Balanço Social



INFORMATIVO - ESPECIAL 15 ANOS  | ASSOCIAÇÃO PRESENTE

#SOMOS
PRESENTE

Um Sonho em construção
Centro de Cuidados Palia�vos Jesuína Rosa Silva

A Associação Presente iniciou em maio a 
construção do Centro de Cuidados Palia�vos 
Jesuína Rosa Silva, que atenderá pacientes 
carentes que enfrentam o câncer em estágio 
avançado. De maneira humanizada a Associação 
Presente es�ma atender cerca de 3.600 
pacientes por ano.
 
O principal obje�vo do Centro de Cuidados 
Palia�vos, que será pioneiro no estado de Minas 
Gerais, é beneficiar pacientes e suas famílias, 
que diante do câncer avançado, receberão com 
excelência medidas de conforto no final de vida.

O Centro de Cuidados Palia�vos, contará com 
uma equipe mul�profissional como médicos, 
palia�vistas, enfermeiros, assistentes sociais, 
ps i có l o go s ,  te ra p e u ta s  o c u p a c i o n a i s , 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
capelães e voluntários. 

O Sonho de Jesuína
Jesuína Rosa, 22 anos, enfrentou um câncer no ovário entre 2014 e 2017. 
Natural de Serranópolis de Minas, a jovem foi assis�da nestes 3 anos pela 
Associação Presente. Durante os úl�mos meses de vida, Jesuína recebia 
com excelência os cuidados palia�vos na sede da ins�tuição.

Contava que se sen�a em casa e que foi apresentada ao amor nos anos 
que foi acolhida pela Associação Presente. Seu maior sonho era conhecer 
o mar, e em dezembro de 2016, Jesuína foi presenteada com passagens e 
hospedagem para Cabo Frio no Rio de Janeiro. Jesuína deixou uma grande 
lição para todos nós: acreditar nos sonhos e par�lhar o amor.
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Presente pela vida!
15 anos de amor e de  ações que provem saúde e prevenção

MUTIRÃO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER
A ação que começou em 2011 está em sua 9ª 

edição e já beneficiou, através de atendimentos 

médicos e exames com especialistas, cerca de 

16 mil pessoas. Ao longo das nove edições, 162 

diagnós�cos foram confirmados precocemente 

no evento. Na 9ª edição, realizada em abril 

deste ano, foram atendidas cerca de 3.000 

pessoas através das equipes médicas de 

diversas áreas da saúde.

+ de 20.000
PESSOAS BENEFICIADAS

162 
PRECOCES DE CÂNCER

DIAGNÓSTICOS

9 EDIÇÕES

O evento vem se consagrando ano após ano 
entre as ações mais importantes da Associação 
Presente junto à sociedade, visando a 
transmissão precisa de informações sobre os 
cuidados, a prevenção, o diagnós�co precoce e 
o quanto o conhecimento sobre o câncer é 
essencial.

CONGRESSO NACIONAL
DE ONCOLOGIA

A 3ª edição do evento, realizada em agosto de 
2019 terá palestra de abertura com o Dr. 
Drauzio Varella, palestrante inédito em 
Montes Claros, com o tema “Saúde e 
qualidade de vida”.

CAMPANHAS OUTUBRO ROSA 
E NOVEMBRO AZUL

expediente patrocínio desta edição

Entre as ações de prevenção que são realizadas a 
"Corrida e Caminhada Outubro Rosa" e o 
Novembro Azul  já são tradição na cidade. O 
obje�vo é  alertar a população para a prevenção 
do câncer de mama e próstata, promover o 
diagnós�co precoce e qualidade de vida do 
homem e da mulher.

Um dos melhores eventos da área da saúde 
promovido no Norte de Minas, o encontro 
nasceu de uma necessidade de transmi�r 
informação para os profissionais da saúde que 
cuidam de pacientes com câncer. 


