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JUNTOS
PELA VIDA
Juntos há 20 anos transformando
a realidade contra o câncer

Maria Aparecida,
ex-paciente e
voluntária do Hospital
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É com muito prazer que estamos lançando mais uma edição do JUNTOS PELA
VIDA. Pela primeira vez, o informa�vo abraça o mundo virtual e assume uma
cara nova para nos conectar com as empresas parceiras do Grupo Luta Pela
Vida em prol da batalha contra o câncer. Muito mais do que mostrar como os
seus atos de solidariedade têm ajudado o paciente com câncer, nesta edição
especial vamos celebrar os vinte anos da primeira entrega do Grupo Luta Pela
Vida, o Hospital do Câncer em Uberlândia.

Levando em conta o nosso compromisso em compar�lhar os nossos desaﬁos e
as vitórias alcançadas, vamos convidar vocês, por meio desta edição, a nos
conhecer como uma Ins�tuição que, há mais de vinte anos, mudou a maneira de
enxergar e tratar o câncer na região. Gostaria de agradecer em nome de todo o
Grupo Luta Pela Vida por acreditarem no nosso trabalho.
Espero que nossa parceria se torne cada vez mais forte
em prol dos pacientes com câncer. Boa Leitura!

Thaísa Gapski Pereira Galicioli
Presidente do Grupo Luta Pela Vida

20 anos da primeira entrega do Grupo Luta Pela Vida
Como a história do Hospital do Câncer em Uberlândia encontra com a história da sociedade.

“Era muito doloroso tomar banho e ver as gotas d'água caindo
em linha reta sobre as minhas costelas. A re�rada do meu seio
mexeu muito com minha autoes�ma”, relata Maria Aparecida da
Silva, de 80 anos. Aos 60, ela foi diagnos�cada com câncer de mama
e no dia 9 de maio de 2000, um mês e um dia após a primeira
inauguração do Hospital do Câncer em Uberlândia, iniciou os
tratamentos de radioterapia na Ins�tuição. A luta pela vida da dona
Cida nascia, ali, no mesmo ano que o Hospital do Câncer.
Apesar da história do tratamento da dona Cida se confundir com a
história do Hospital do Câncer, nos anos anteriores à inauguração da
ins�tuição, elas tomaram rumos diferentes. Enquanto ela era uma
cristã comprome�da com o voluntariado, uma exemplar costureira e
amava passar o tempo com seus netos, uma turma de amigos batalhavam
em busca de recursos para o tratamento de câncer dos seus entes queridos,
mudando a realidade precária do paciente com câncer em Uberlândia.
Dona Cida e sua neta Tafnes

Foi em uma pequena casa alugada no bairro Umuarama que o Grupo Luta Pela Vida
começou a disponibilizar tratamentos para os pacientes com câncer. Aos poucos, as

demandas da casinha começaram a aumentar. Após anos de mobilização e
captação de recursos, o Grupo entregava o primeiro pavimento do Hospital do
Câncer em 8 de abril de 2000.
Nesse tempo, após ser diagnos�cada com o câncer de mama, dona
Cida conta que sofreu diversos episódios de preconceito. Nos
momentos mais di�ceis do tratamento, seus únicos confortos eram
sua neta Tafnes e os voluntários do Grupo.
Vinte anos depois, o obje�vo de vida da Maria Aparecida e do
Hospital é o mesmo: trabalhar em prol do paciente. No auge dos
seus oitenta anos, ela compar�lha suas experiências como
voluntária no Hospital do Câncer e em outros lugares, enquanto a
Ins�tuição oferece um tratamento de alta qualidade e humanizado
para cerca de 8.600 pacientes ao ano.

O Hospital do Câncer
Conheça um pouco dessa história de solidariedade
clicando no botão abaixo:
NOSSO HOSPITAL

Linha do Tempo
Ao longo de mais de vinte anos, o Grupo Luta
Pela Vida trabalhou em prol do Hospital do Câncer
em Uberlândia e região. Foram anos de
mobilização da sociedade para que o paciente
acome�do com a doença recebesse um
tratamento de qualidade e humanizado. Conheça
uma parte dessa história de solidariedade e luta:

1991
Início do funcionamento
da Casinha

Casinha onde eram feitos os tratamentos
de câncer antes do Hospital

1992

1996
Criação da ONG Grupo Luta Pela Vida
e início das obras do Hospital do
Câncer em Uberlândia

Oficializada a primeira doação para os
fundadores do Grupo: um veículo, uma
moto e uma televisão doados pela
Monza, revendedora da FIAT

1997

2000

Inauguração do prédio de 05
andares e do primeiro pavimento
(ambulatório) do Hospital do
Câncer em Uberlândia

Receberam as doações de um Vectra zero km e
todas as tubulações e boa parte dos tijolos da
construção do Hospital do Câncer;
A empresa Martins foi campeã da Copa de Futsal
e doou o prêmio em dinheiro para o HCa.

2002

2007

2004

O Hospital é equipado com
o Acelerador Linear.

Inauguração do segundo piso, a
internação do Hospital do Câncer

Finalizado o corredor de ligação
com o Hospital de Clínicas.

2009

2012

Aquisição do aparelho de radioterapia
chamado HDR, auxiliando no tratamento
do câncer de colo de útero.

Inaugurada a nova área
destinada à residência médica

Inaugurada a sala de macas climatizadas

2013
Aquisição de um novo
acelerador linear para o
Hospital do Câncer

2019

Entrega do Centro de Cuidados Paliativos,
do Centro Cirúrgico e do Centro de
Transplante de Medula Óssea do Hospital
do Câncer em Uberlândia.

Mobilizações

Formatura de
Residentes

Juntos na Luta
contra o câncer

Prêmios
Toque na imagem e veja as mobilizações feitas
pela sociedade em prol do paciente com câncer.

Doações que
fazem a diferença

BRF em prol do
paciente com câncer

Mobilizações

Festival da Cultura
de Tupaciguara

4º Pedal solidário
em Romaria

Doação Histórica
da Bem Brasil
Toque na imagem e veja as mobilizações feitas
pela sociedade em prol do paciente com câncer.

Leilão em
Indianópolis

2º Leilão pela Vida

Mobilizações
Feijoada Pela Vida
no Praia Clube

McDia Feliz em prol
do Hospital do Câncer

Feijoada Pela Vida
no bar do Dudu
Toque na imagem e veja as mobilizações feitas
pela sociedade em prol do paciente com câncer.

Visita do
Grupo Decio

Troco solidário da
loja Havan

Parceria atrelada à confiança
Em média, duas mil crianças e jovens são atendidos ao ano na
brinquedoteca do Hospital do Câncer em Uberlândia. Pensando em
contemplar a demanda desses pacientes, o Hospital oferece todo o
atendimento e assistência pedagógica para o enfrentamento da
doença. Mas nem sempre foi assim.
A parceria da Refrigerantes do Triângulo, empresa responsável
pelo Guaraná Mineiro, com o Hospital do Câncer nasceu da
necessidade que o Grupo Luta Pela Vida apresentava em juntar
esforços para a manutenção do Hospital há 17 anos. Ao ter
conhecimento da intenção de construir uma brinquedoteca no
Hospital, o presidente da Refrigerantes do Triângulo, Luiz Massaro,
solicitou que o assessor de comunicação da empresa, Carlos Magno
d'Armada ﬁzesse uma visita para conhecer o Hospital e apoiasse o
projeto. Sensibilizados, a empresa inves�u no acabamento e ﬁnalização do
espaço para atender os pacientes pediátricos, disponibilizando desde o piso
até o ﬁgurino teatral.

Brinquedoteca do Hospital.

“É muito gra�ﬁcante ajudar essa ins�tuição. É uma forma de devolver para a
sociedade o que ela dá para a empresa”, aﬁrma Massaro. O assessor de
comunicação, Carlos Magno d'Armada, explica que a Refrigerantes do
Triângulo tem função social e procura contribuir para projetos e causas
ligadas à comunidade onde atua. “O Grupo Luta Pela Vida e a
Refrigerantes do Triângulo possuem alguns valores semelhantes, como
a qualidade no atendimento e o respeito pelas relações, parte
fundamental em nossas vidas”, enfa�za.

Seja uma Empresa Parceira
Conheça as formas de apoio para empresas na luta
contra o câncer, clique no botão abaixo e acesse:

CLIQUE AQUI

Brinquedoteca do Hospital.

Os Próximos Anos
Grupo Luta Pela Vida prospecta recursos para
finalizar obras e equipar salas
O Grupo Luta Pela Vida trabalha para oferecer tratamento
humanizado e de qualidade aos pacientes do Hospital do Câncer
em Uberlândia. Em todos esses anos, o Grupo não tem medido
esforços para conseguir recursos, ﬁrmar parcerias, realizar
campanhas, bazares, feiras, shows e percorrer cidades da região
para mobilizar mais pessoas por essa causa tão nobre: salvar vidas.
Para con�nuar desenvolvendo suas missões em prol do paciente,
o Grupo vem obtendo várias conquistas junto ao trabalho de
arrecadação com a comunidade. Dentre elas está a compra do
acelerador linear, com altos recursos tecnológicos com capacidade para
fazer radiocirurgia do sistema nervoso central .

Centro de Cuidados Paliativos

Além desse aparelho, o Grupo ﬁnalizou a estrutura do Centro Cirúrgico e
do Centro de Transplante de Medula Óssea e existem também as obras de
ampliação da quimioterapia, que serão entregues no início de 2021. Os
pacientes que estão em alta ou os que fazem acompanhamento
receberão atendimento ambulatorial no Centro de Cuidados Palia�vos.
Por isso, nos próximos anos, precisamos de você colaborando com a
transformação da realidade da luta e combate ao câncer.

Muito Obrigado!
Obrigado, a você doador, colaborador,
voluntário, parceiro, e a todos que
estiveram conosco o tempo todo durante
esses 20 anos do Hospital e de luta contra o
câncer.
Passamos por muitos obstáculos e
desafios, porém, tudo que entregamos
até hoje só foi possível graças ao apoio e
engajamento da sociedade na luta e
combate ao câncer.

Centro Cirúrgico

Juntos lutamos pela vida.

Apoie o tratamento
dos mais de
8.600 pacientes
atendidos no
Hospital do Câncer.
Faça sua doação!
Clique aqui e ajude
a salvar vidas

Enzo,
paciente do Hospital

O
Ã
Ç
A
R
O
C

O
M
O
C
AJUDE

