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Solidários hoje, companheiros para sempre!!!

DESAFIODESAFIO

Eu, _______________________________________________________ Mat.: ______________,
empregado da ___________________________,  abaixo assinado, venho pela presente, autorizar a descontar
em meu salário do mês de março/2012, a importância de R$ 10,00 (dez reais), bem como efetuar o repasse ao
Sindicato dos Urbanitários - STIU-MT, que providenciará a entrega do valor total arrecadado à família de Beatriz
Ferreira Fernandes.

Cuiabá/MT, ______/______/2012 Assinatura: _______________________________

Campanha de Solidariedade - Beatriz Ferreira Fernandes
Solidários hoje, companheiros para sempre!!!

Nº

Companheiros e Companheiras,

Mais uma vez o Sindicato está contando com a colaboração
de todos para a realização da campanha de solidariedade,
Companheiros hoje, solidários para sempre!

Dessa vez, o nosso objetivo é ajudar a companheira Rosana
Ferreira da Silva Fernandes, da GSO_CGSO (Coord. e Gestão
de Serviços Operacionais - Cemat) a custear o tratamento da
sua filha Beatriz Ferreira Fernandes, de 03 anos.

Em 05/12/11, após perceber que o olho direito de sua filha
Beatriz não estava movimentando-se, a companheira Rosana
levou-a a um ofalmologista que constatou paralisia dos nervos
superiores óticos e encaminhou-a para realização de tomografia.
No dia 08/12, ao realizar este exame, o médico já encaminhou
a pequena Beatriz para um neurologista, que solicitou uma
ressonância e encaminhou-a para um neuropediatra.

Os exames realizados evidenciaram uma lesão expansiva
(tumor) acometendo tronco encefálico desde a ponte até o tálamo
bilateral, intrínsica, sugestivo de glioma, conforme laudo médico.

Desde o diagnóstico até o dia 22/12/11, Beatriz submeteu-
se a quatro cirurgias para colocação e manutenção de derivação
ventricular externa - DVE, que é um sistema fechado de
drenagem usado em procedimento neurocirúrgico, comumente
utilizada no tratamento e acompanhamento dos casos de
Hipertensão Intracraniana, além do controle da drenagem
liquórica em pacientes com complicações ventriculares e/ou
tratamentos de hemorragias.

No dia 02/01/12, Beatriz submeteu-se à quinta cirurgia para
implante de derivação ventrículo peritoneal Codman média
pressão, que consiste na colocação de uma válvula intracraniana
ligada ao peritôneo (membrana que cobre as paredes
abdominais), para drenagem do líquor (líquido
cefalorraquidiano), pois o tumor está obstruindo sua circulação,

causando acúmulo do mesmo.
Em 09/01/12, a pequena Beatriz foi encaminhada para

tratamento oncológico no GRAAC - Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com Câncer e Hospital do Câncer,
ambos em São Paulo.

Esta campanha visa ajudar a Rosana e o Rafael, pais da
Beatriz, nas despesas com o tratamento em São Paulo.

Abraçando mais esta causa, o Sindicato esta doando “01
TV LCD 40”  para a realização desta “Campanha de
Solidariedade”. Este prêmio será rifado e o total arrecadado
será inteiramente revertido para ajudar no pagamento das
despesas com o tratamento médico da Beatriz.

Serão rifados 2000 números por R$ 10,00 cada e o sorteio
será pela milhar do 1º prêmio da loteria federal do dia 24/03/
2012. Caso não haja ganhador no 1º prêmio, estará valendo o
2º prêmio e, assim, sucessivamente até o 5º prêmio. Se não
houver acertador nesta data, valerá o próximo sorteio da loteria
federal.


