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JUNTOS
PELA VIDA
Grupo Luta Pela Vida completa 25 anos
na luta contra o câncer

Expediente

Bem-vindo ao Juntos Pela Vida
Querido amigo da cura,

Presidente do Grupo Luta Pela Vida
Pereira Galicioli
Vice-presidente do Grupo
Presidente do Conselho Deliberativo
Vice-Presidente do Conselho
Diretor do Hospital do Câncer em Uberlândia

É com muita alegria que comemoramos o aniversário de 25 anos do Grupo Luta Pela Vida
através desta edição do Juntos Pela Vida, nosso informativo trimestral. Não poderíamos
deixar de comemorar juntos as duas décadas e meia de investimentos, empenho e paixão
na luta contra o câncer. Aﬁnal, você é a parte inicial de toda a corrente de solidariedade que
salva centenas de vidas todos os anos.

Juntos Pela Vida:

Em todo esse tempo, o Grupo Luta Pela Vida se estabeleceu como a ponte que liga o seu
coração aos pacientes em tratamento oncológico dentro do Hospital do Câncer em
Uberlândia. A ONG, que surgiu em uma pequena casa no bairro Umuarama, na cidade de
Uberlândia, hoje é responsável por garantir a humanização, o apoio social e os
investimentos no tratamento, formar proﬁssionais na área de saúde e, é claro, captar
todas as doações. Durante incansáveis, porém prazerosos 25 anos, tudo isso tem sido
feito com sua ajuda em prol dos pacientes oncológicos.

Fabrício Yunes e Fernando Germendorff
Jornalista Responsável
Redação
Edição
Revisão
Diagramação Fabrício Yunes
Hospital do Câncer em Uberlândia
Grupo Luta Pela Vida

Nesta edição do Juntos Pela Vida, você vai conhecer um pouco
mais sobre nossa história e algumas conquistas recentes, o que
mostra que depois de todos esses anos, continuamos com o
mesmo empenho e paixão para evoluir na nossa causa.

E-mail:

Com o coração cheio de gratidão pelo seu apoio durante todo
esse tempo, desejo uma ótima leitura.

do Grupo Luta Pela Vida

Com amor,
Thaísa Gapski Pereira Galicioli
Presidente do Grupo Luta Pela Vida

Superação
O amor como ferramenta da luta - a história de Esther
Esther é doce, amada, alegre e vaidosa ao extremo, não sai de casa
sem batom e vestindo suas melhores roupas. O que ela mais gosta de
fazer? A pequena de cinco anos não pensa duas vezes: “dançar”. E
além de praticar todos os dias, ela faz questão de ﬁlmar e postar nas
mídias sociais. Em setembro de 2020, a garotinha foi diagnosticada
com um câncer, situação que ela vem encarando com uma
maturidade inexplicável para sua idade.
“Ela estava com um inchaço no rosto, algo que lembrava uma
caxumba”, lembra Ingrid, mãe da criança. Foram dois meses
realizando exames para detectar o que era e, após uma biópsia, foi
diagnosticado que Esther estava com câncer. No Hospital do Câncer
em Uberlândia, Ingrid conta que sentiu a instituição abraçando as
duas, “lembro que os médicos me disseram que eles estavam ali para
lutar pela vida de minha ﬁlha”.

Superação
Ingrid conta que ao receber a notícia do diagnóstico, ela e sua família
“perderam o chão”, mas todos se surpreenderam com a maturidade de
Esther: “em momento nenhum ela se deixou abater. Não
imaginávamos que ela ia se comportar daquela forma''. A mãe conta
que ao iniciar as sessões de quimioterapia do Hospital do Câncer, logo
após o diagnóstico, ela ia muito feliz para o Hospital, "todos a
conhecem como a menina do estilo”.
“A disposição que ela mostra para vencer o câncer me dá forças para
seguir em frente. Ela fala pra mim todos os dias ‘Mãe, eu não vou te
deixar. Você é a melhor coisa que eu tenho’”, conta Ingrid emocionada.
A mãe aﬁrma que após o processo de cura da ﬁlha, elas se tornaram
muito mais cúmplices e o amor das duas só aumentou. Ao passo que
Esther trilha seu caminho, ela ensina todos a sua volta como fazer isso
com toda a alegria e o amor.
Muito mais do que uma história de luta, Esther nos ensina como o amor
é a melhor ferramenta para encarar a vida. No meio de um dos maiores
desaﬁos de sua breve, porém alegre vida, seu afeto superou a angústia
de sua família e fez a mãe sua maior aliada.

Fique por dentro
Grupo Luta Pela Vida completa 25 anos na
luta contra o câncer
Comprometimento, amor, solidariedade e responsabilidade são
valores que guiaram a luta contra o câncer nas últimas duas décadas
e meia. São vinte e cinco anos desde o início do Grupo Luta Pela Vida,
ONG que nasceu de uma luta cada vez mais crescente em prol do
paciente com câncer, em uma pequena casinha que atendia alguns
pacientes no bairro Umuarama, na cidade de Uberlândia.
Não poderia deixar de comemorar o aniversário de 25 anos do
Grupo Luta Pela Vida, sem comemorar o apoio dos doadores e
empresas parceiras. É incrível ver a contribuição em prol de causa
tão nobre partindo de pessoas engajadas e dispostas a oferecer uma
qualidade de vida melhor ao paciente do Hospital do Câncer.
Durante 25 anos, captamos cada doação, seja ela de um valor
pequeno ou grande, e transformamos milhares de vidas diariamente
através de investimentos na luta contra o câncer.

Fique por dentro
Na Unidade 1 do Hospital do Câncer em Uberlândia, está sendo
ampliado o setor de quimioterapia infantojuvenil e adulta, equipando
e mobiliando o Centro Cirúrgico Oncológico e o Centro de
Transplante de Medula Óssea, mesmo processo seguido no Centro de
Cuidados Paliativos, localizado na Unidade 2 da instituição. Esses são
só alguns dos projetos atuais desenvolvidos pela ONG. Para os
próximos anos, o Grupo continua incentivando a sociedade para que o
apoio em prol da causa seja cada vez maior.
Obrigado pela oportunidade que você ofereceu a milhares de vidas
através da sua doação e apoio. São vinte e cinco anos de muito sucesso
justiﬁcados pelo seu apoio. Que venham os próximos anos!

Grupo Luta Pela Vida, há 25 anos na luta
contra o câncer.

Papo de quem entende
NUPPPEC publica resumo em congresso oncológico
mais importante do mundo
O Núcleo de Prevenção, Pesquisa e Projeto de Câncer,
NUPPPEC, do Hospital do Câncer em Uberlândia, publicou o
resumo “Expressão do receptor do fator de crescimento
epidérmico (EGFR) no sangue e no tumor de pacientes com
câncer de mama: análise prognóstica” na ASCO (Sociedade
Americana de Oncologia Clínica, em tradução livre), o mais
prestigiado congresso oncológico do mundo.
O estudo aprofunda em mulheres acometidas com o câncer de
mama triplo-negativo, uma das formas mais graves da doença, e
analisa a presença da proteína EGFR no corpo de cada uma delas.
Como resultado da pesquisa, o Núcleo concluiu que, as mulheres
com câncer de mama triplo-negativo que apresentam a EGFR,
possuem um agravamento mais profundo da doença comparado
com aquelas na mesma situação e que não possuem a proteína.

Papo de quem entende
A publicação do resumo na ASCO recebeu uma nota de
impacto 30, considerada muito alta, por ser possuir um
relevante impacto social. “Cada paciente é único e possui uma
manifestação diferente do câncer em seu corpo”, aﬁrma Dr.
Rogério Araújo, oncologista e coordenador do NUPPPEC,
“com essa pesquisa, o principal impacto social é a análise
individualizada de cada caso, o que resulta em um estudo mais
efetivo da forma de tratamento”.

Estamos juntos
Mais uma vez a sociedade abraçou a solidariedade em prol paciente
oncológico do Hospital do Câncer em Uberlândia. Foram três
meses de arrecadações via declaração do Imposto de Renda e todas
as doações serão destinadas para a compra de equipamentos e
mobílias do Centro de Cuidados Paliativos. Ao todo, mais de 700
pacientes da instituição serão impactados com os investimentos.
As doações realizadas via destinação de parte da declaração de
Imposto de Renda foram captadas até o dia 31 de maio. Todas elas
foram destinadas via Fundo Municipal do Idoso em prol do Grupo
Luta Pela Vida, a ONG do Hospital do Câncer, que irá realizar os
investimentos.
Mais uma vez, em nome dos pacientes oncológicos, o Grupo Luta
Pela Vida e Hospital do Câncer em Uberlândia gostariam de
agradecer a toda a sociedade que abraçou a campanha e realizou
os atos de solidariedade. Esperamos poder contar com todos nos
próximos desaﬁos.

Empresas Investidoras

Empresas Investidoras

Empresas Investidoras

Empresas Mantenedoras

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Empresas Mantenedoras

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Empresas Mantenedoras

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Mobilizações da sociedade

Start e Provanza realiza entrega doações arrecadadas
durante campanha em prol do paciente oncológico
Clique aqui e conheça
melhor essa mobilização.

Mobilizações da sociedade

Solara Energia Fotovoltaica se torna Empresa Investidora
do Hospital do Câncer em Uberlândia
Clique aqui e conheça
melhor essa mobilização.

Mobilizações da sociedade

CINTESP realiza doação de materiais didáticos aos
pacientes infantojuvenis do Hospital do Câncer
Clique aqui e conheça
melhor essa mobilização.

Mobilizações da sociedade

Alegria na Páscoa! Patrícia Caetano e Cacau Show doam
ovos às crianças e adolescentes em tratamento oncológico
Clique aqui e conheça
melhor essa mobilização.

