Caminhada de Conscientização
do Autismo em Icaraí
A Tio Sam Camboinhas
vai
participar
da
Caminhada
de
Conscientização
do
Autismo, que acontece
em Icaraí, Niterói, no
dia 02 de abril, a
partir das 14h. Camila
Cavalcanti,
idealizadora
do
Movimento Otimismo Tio
Sam, quer, por meio desse evento, motivar a inclusão de
crianças com autismo ao esporte e divulgar informações para a
comunidade de forma geral.
“É sabido por todos que a prática de atividades físicas é
excelente para o desenvolvimento de crianças de todas as
idades. Mas, de alguns anos para cá, foi revelada a
importância de experiências sensório-motoras, que incluem
a música e a prática esportiva, para as crianças autistas,
como forma de incentivar as atividades motoras e a interação
com outros indivíduos. A natação, inclusive, é um dos
exercícios mais sugeridos para portadores de TEA (Transtorno
do Espectro Autista), pois a água causa uma sensação de prazer
e um relaxamento natural da musculatura (crianças com TEA
estão sempre com a musculatura contraída)”, explica Camila.
A academia oferecerá um ônibus para levar familiares e
voluntários da Região Oceânica para participar da Caminhada em
Icaraí. E é preciso adquirir um PIN na Tio Sam, que será
vendido pelo valor simbólico de R$5,00 para cobrir despesas de
deslocamento do dia do evento. O ônibus sai da própria Tio
Sam. As vagas são limitadas. Para mais informações e reservar

vagas, ligue para (21) 2709-6447.

Julia
Klein
faz
visita
solidária
à
Casa
Ronald
McDonald-RJ e doa violino
para a instituição

Estela Fachin e Julia Klein
A Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro recebeu nesta quintafeira, dia 13, a atriz e violinista Julia Klein que aproveitou
a visita e doou um de seus violinos para a instituição.

Além de brincar e tocar músicas infantis, a
jovem ajudou os pequenos hóspedes com
o manuseio do instrumento. “Pretendo
conseguir doações de outros instrumentos
e apresentar um projeto a Casa para montar
uma sala de música para os meninos e meninas
que passam pelo tratamento de câncer!” –
comenta a jovem solidária.
O McDia Feliz 2015 é a campanha que beneficia projetos que
apoiam e humanizam o tratamento infanto-juvenil, e favorecem a
cura do câncer há 27 anos.
Assim como a jovem atriz Julia, ajude também a divulgar o
evento e mobilizar sua rede de seguidores para
a conscientização sobre a importância da luta contra o câncer
infanto-juvenil e o apoio no McDia Feliz 2015, com as hastags
#McDiaFeliz e #CasaRonaldRJ.
Serviço:
Data: 11/08 – Horário: 15 horas
Local: Casa Ronald McDonald-RJ (Rua Pedro Guedes, 44 –
Maracanã)
Horário de Funcionamento: De 9h às 18h
(21) 2566-3200
www.casaronald.org.br
20 Anos da Casa Ronald McDonald-RJ
Em 2014, a Casa Ronald McDonald-RJ completou 20 anos e já
recebeu, desde a sua inauguração, mais de dois mil pequenos
hóspedes. Pioneira na América Latina, a Casa é coordenada pelo
Instituto Ronald McDonald, que tem como objetivo estabelecer
os padrões internacionais de instalação e operação, que
garantam um bom atendimento às crianças e adolescentes em
tratamento de câncer, nos principais hospitais público da
cidade. Além de esperança, a Instituição oferece,

gratuitamente, às crianças e jovens que encontram-se em
tratamento: hospedagem, alimentação, transporte aos hospitais,
atividades recreativas, acompanhamento escolar, cursos
profissionalizantes, apoio psicossocial e assistência social.
Grande parte das atividades realizadas são feitas por
voluntários, pessoas que doam seu tempo e carinho às crianças
e suas famílias, para que sejam atendidos naquilo que possuem
de mais precioso: a plenitude da vida.
Facebook: facebook.com/CasaRonaldRJ
Twitter: @CasaRonald-RJ
Instagram: @casaronaldrj

Atores
Mirins
estrelam
Campanha de Doação de Sangue
no Mês das Crianças

Giovanna Alparone, Luigi Montez , Artur Ribeiro) e Lucas
Simões
Jose Eugennio (9), Giovanna Alparone (4), Luigi Montez (9),
Lucas Simões (7),
Artur Ribeiro (11) se unem em ações
voluntárias para serem “Jovens SALVA VIDAS”, do HEMORIO até
completarem 18 anos de idade.

Carla Diaz, e André

Rossi (padrinhos da
campanha)
Com eles, os atores Carla Diaz, Roberta Almeida, Natalia
Soutto e André Rossi (padrinho da campanha) estrelam a
campanha do mês das crianças em prol da doação de sangue. Os
atores posaram para as lentes de Fernanda Oliveira.
O grupo Jovens Salva Vidas é responsável por captar,
conscientizar e capacitar jovens a partir de 12 anos para
contribuir com o aumento do número de doadores de sangue.
A campanha é para incentivar a doação de sangue em todo o país
e faz parte do evento outubro solidário. Os hemocentros do
Brasil estão precisando de todos os tipos de sangue.
Sobre o Programa Jovem Salva Vidas
O Programa Jovem Salva Vidas, criado em 1996, baseados na
missão, visão e norteados pelos valores institucionais do
HEMORIO, é uma iniciativa pioneira que busca tecer alianças
com comunidades, escolas, professores, lideranças sociais,
estudantes e respectivos familiares, para desenvolver ações
educativas que colaborem para construção cultural da doação de
sangue como um ato de responsabilidade social e cidadania.
Os encontros e reuniões dos jovens, atualmente, ocorrem
quinzenalmente no HEMORIO, para planejamento das ações, com a
finalidade de desenvolver atividades em instituições, escolas,
igrejas e comunidade.
O grupo é formado por jovens voluntários que dedicam
seu
tempo para difundir a mensagem da proteção à saúde e da doação
de sangue. Este trabalho visa prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis – DST /AIDS, hepatites, bem como abordagem de
hábitos nutricionais saudáveis, entre outros.
O Programa Jovem Salva Vidas tem como principal objetivo
contribuir para a ampliação e consolidação das ações
educativas para saúde e doação de sangue junto às escolas, com

vistas ao aumento do número de doadores, à melhoria
qualitativa do sangue e ao atendimento das necessidades
transfusionais da rede hospitalar do Estado do Rio de Janeiro.
Saiba mais no portal http://jovemsalvavidas.com.br. Participe!
Fotos: Fernanda Oliveira
Assessoria: André Romano

