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O Câncer... 
 Campinas, além de um grande polo tecnológico e educacional tem 

se tornado referência na área da saúde. No Centro Infantil Boldrini são 

diagnosticados 750 novos casos de câncer por ano e, atualmente, 

10.000 pacientes continuam em acompanhamento.  

Campinas/SP 

O HC da Unicamp, em 

2017, bateu o recorde 

histórico de realização de 

4 8 5  t r a n s p l a n t e s . 

Aproximadamente 20% 

desses pacientes vêm de 

f o r a  d a  r e g i ã o 

metropolitana e não têm 

como se hospedar 

durante o tratamento. 
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...e a Associação      
 A Associação Evangélica Beneficente David Rowe é uma Casa de 
Apoio construída especificamente para atender os transplantados de 
medula, pré e pós transplante, também capacitada para atender 
portadores de leucemia mielóide aguda, crônica, leucemia linfoblástica 
aguda, anemia falciforme e transplantados de cóclea. Através de um 
atendimento personalizado, oferece hospedagem, alimentação e 
transporte desses pacientes, seguindo um rigoroso padrão de higiene, 
com apoio logístico, espiritual e psicológico para o sucesso do 
tratamento. O trabalho é mantido exclusivamente por voluntários, 
mas a   AEBDR demanda de dois funcionários fundamentais para sua 
operacionalização cotidiana: um profissional para as questões  
administrativas e um, que cuide da limpeza adequada de suas  
instalações. 
 O depoimento de pessoas como a Cássia, mãe do Anderson, 
nosso hóspede em 2002 (que está no nosso site), e das mais de 300 
famílias atendidas ao longo dos 18 anos de existência da AEBDR, 
revelam o quanto nosso trabalho tem sido relevante e tem impactado 
vidas, dando-lhes o apoio necessário para o equilíbrio emocional 
durante a luta contra o câncer, mesmo quando não há a cura física tão 
almejada. 
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Acesso a tratamento 

“O diagnóstico e o tratamento do câncer que salvam vidas devem 
ser iguais para todos –independentemente de quem você é, seu nível 
de instrução, nível de renda ou onde você mora no mundo. Ao acabar 
com a desigualdade, podemos salvar milhões de vidas. 
 
Igualdade significa que toda pessoa tem o direito de acesso aos 
serviços essenciais de tratamento de câncer em igualdade de 
condições, não importando a capacidade de pagamento, e sim a 
necessidade. 
 
As desigualdades no acesso a serviços de atendimento ao câncer 
estão diretamente associadas à situação socioeconômica de 
populações pobres e vulneráveis, incapazes de pagar medicamentos 
para tratamento de câncer. 
 
Além disso, é necessário enfrentar outros obstáculos ao acesso, 
como arcar com custos de transporte e acomodação para chegar 
aos centros de tratamento de qualidade.”1 

1World Cancer Day Campaign Material by Union for International Cancer Control (UICC) is 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareALike 4.0 International License.  
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Desigualdades 

“Cânceres infantis representam a área mais afetada da 
desigualdade, com taxas de sobrevivência acima de 80% em países 
de alta renda e de apenas 20% em países de baixa renda. 
 
Além disso, populações que vivem em áreas regionais ou remotas 
podem estar sujeitas a diferentes desfechos do câncer e taxas de 
sobrevivência. Muitas vezes, existe uma distribuição desigual dos 
serviços de câncer, que tendem a se concentrar em áreas urbanas. 
Consequentemente, isso pode resultar na redução do acesso a 
serviços especializados e profissionais de saúde à medida que 
você se afasta das grandes cidades.”2 

2World Cancer Day Campaign Material by Union for International Cancer Control (UICC) is 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareALike 4.0 International License.  



6  

 

O custo do câncer 

“Indivíduos que vivem 
com câncer e seus 
cuidadores costumam ter 
um duplo impacto em 
s u a s  f i n a n ç a s . 
Despesas pagas do 
próprio bolso para 
tratamentos contínuos e 
caros, como cirurgias e/
ou quimioterapia, perda 
de renda e benefícios 
por afastamento do 
trabalho se combinam 
para criar uma carga 
financeira catastrófica. 
Para muitos, isso pode 
levar ao gasto de todas 
a s  e c o n o m i a s , 
empréstimos de dinheiro 
ou venda de bens. 
Aqueles que têm 
dif iculdades mui tas 
vezes desistem de ir a 
consultas médicas por 
causa do custo do 
transporte, cortando 
despesas com comida, 
educação e/ou falta de 
pagamento de contas ”3 

3World Cancer Day Campaign Material by Union for International Cancer Control (UICC) is 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareALike 4.0 International License.  
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Importância do apoio 

4World Cancer Day Campaign Material by Union for International Cancer Control (UICC) is 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareALike 4.0 International License.  

“O atendimento de qualidade contra o câncer inclui dignidade, 
respeito, apoio e amor, considerando não apenas o impacto físico 
do câncer, mas respeitando o bem-estar emocional e social de cada 
indivíduo e de seu cuidador. 
 
Estudos descobriram que os grupos de apoio ao câncer podem 
aumentar a autoestima, reduzir a depressão, diminuir a ansiedade e 
melhorar o relacionamento com familiares e amigos. Para uma 
pessoa que vive com câncer, o forte apoio emocional pode fazer uma 
grande diferença. 
 
Muitas vezes, os cuidadores também colocam suas próprias 
necessidades e sentimentos de lado para se concentrar na pessoa 
com câncer, o que pode levar ao isolamento social e à depressão em 
alguns casos.  
 
Por isso é importante haver atendimento centrado nas pessoas e que 
preserva a dignidade.”4 
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Nossa Casa 

A Associação Evangélica Beneficente David Rowe foi fundada a partir 
do sonho do pequeno David Steven Rowe que, após 2 anos de 
tratamento no Hospital Boldrini e mais 6 meses de transplante de 
medula óssea, veio a falecer em 1996 com 11 anos de idade. 
 
Antes de morrer, o pequeno missionário deixou claro para os seus pais 
sua preocupação que as crianças em tratamento , que vinham a 
Campinas com seus acompanhantes, tivessem um lugar em que 
pudessem ouvir falar de Jesus. 
 
Em março de 2001 é fundada então a tão sonhada casa que vem ao 
encontro das necessidades dessas famílias em sofrimento. É a única 
casa de hospedagem no município de Campinas especializada em 
receber transplantados de medula óssea, com disponibilidade para 
cumprir os cuidados requeridos à saúde desses pacientes durante o 
período pré e pós-cirúrgico, e nos retornos periódicos. 
 
A partir de janeiro de 2010, a casa passou a operar em sede própria, 
construída de acordo com as especificações do Centro Infantil Boldrini 
e com as diretrizes da Vigilância Sanitária. É uma associação 
independente que trabalha em parceria com o Centro Boldrini, a 
Unicamp e outras clinicas especializadas. 
 
Nossos hóspedes são crianças portadoras de câncer; crianças 
submetidas a transplante de medula óssea ou coclear; entre outras 
doenças. 

"Pelo menos eu sei que se eu morrer eu irei para o 
céu e estarei com Jesus. Se alguém vier a conhecer 
a Cristo através do que passamos, tudo terá valido 

a pena.” – David Rowe 
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Nossos hóspedes são encaminhados por assistentes sociais dos 
hospitais parceiros após triagem. Em geral, são famílias 
economicamente desfavorecidas, ou de cidades/estados distantes, e 
que não têm condições de se hospedar na rede hoteleira de Campinas 
durante o tratamento. Ou ainda, crianças de Campinas que provêm de 
famílias muito pobres que não têm condições de seguir o padrão de 
higiene necessário para pacientes de alto-risco como os recém-
transplantados. É comum que tais crianças precisem se deslocar 
diariamente aos Hospitais para o acompanhamento dos médicos, 
tratamento intensivo de químio, radio ou fisioterapia, serviço esse que é 
feito por voluntários de transporte. 
 
Atualmente nossa casa tem capacidade para hospedar até 5 pacientes 
junto com seus acompanhantes, oferecendo alimentação e transporte 
gratuitos durante o período de tratamento. O preparo da alimentação e 
o cuidado de limpeza da suíte é de responsabilidade do acompanhante, 
já o transporte é totalmente feito por nossa rede de voluntários que se 
disponibilizam nos dias e horários necessários. Nossa casa de apoio 
conta com 5 suítes, sendo duas delas apropriadas para cadeirante, 
equipadas com cama, TV, DVD. Temos também cozinha americana, 
sala de estar, brinquedoteca, lavanderia, capela , jardim e 
estacionamento com vaga pra 2 carros. 

No dia a dia  

Propósito 
 

 
Sermos a presença tangível do amor de Deus 
na vida das crianças e famílias que encontram-
se hospedadas na Casa de Apoio, promovendo 
qualidade de vida daqueles que estão em 
tratamento de câncer, aproximando-os da cura. 
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Com a palavra, a presidente 

Ah! O amor! Pequena, mas tão grande palavra 
expressa e cantada por tantos  poetas, homens e 
mulheres!  Como definir o amor se para cada 
pessoa pode representar e ser expresso 
surpreendentemente de forma tão diferente? Um 
ombro amigo, um abraço apertado, uma xicrinha de 
café, um bolo quentinho, uma cama macia, um 
cobertor fofinho, uma comida gostosa, um colo 
aconchegante, um suporte logístico no momento da 

aflição... 
 
O amor está na essência da Associação Evangélica Beneficente 
David Rowe. Foi o amor de Deus que inspirou no pequeno David o 
sonho de construir uma Casa de Apoio e que colocou no coração de 
seus pais, Steve e Debra, o desejo de sua concretização. É o amor que 
transborda da vida de cada voluntário e voluntária que mantém hoje 
acesa a chama deste trabalho, através da dedicação e sustento 
financeiro.  São 18 anos de vida da AEBDR, dedicados ao acolhimento 
de famílias que sofrem. 
 
Nossa oração é que a AEBDR continue a impactar vidas e esteja 
sempre sensível e atenta à vontade de Deus. Que em cada ação, em 
cada gesto, possamos transmitir o amor de Deus àqueles que aqui 
chegarem. 
 
Ao longo dos 18 anos de atuação da Associação Evangélica 
Beneficente David Rowe, temos sido agradavelmente surpreendidos 
pela providência do Senhor, principalmente nos momentos mais 
críticos, dando-nos a certeza de que  o trabalho aqui desenvolvido está 
em sintonia com a sua vontade. Ele mesmo nos providencia parceiros 
fiéis com os quais podemos contar, que têm nos sustentado nos 
momentos de bonança, e, principalmente, nos de tormenta.  
Apresentamos, a seguir, as atividades desenvolvidas pela Diretoria 
Executiva em 2018. 

Sylvia Helena Heinrich 
Presidente 
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Diretoria Executiva  

735 seguidores 
1.229 curtidas 
2.200 alcance 
médio 

12 Boletins Informativos 

Site www.davidrowe.org.br  

ComunicaCAo  
Institucional  

12 reuniões da Diretoria Executiva 
 
02 reuniões  com as Assistentes Sociais do Boldrini 
 

01 Assembleia Geral Ordinária 
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Ocupação 2018 

97% 
taxa de ocupação média 

10

42

84

125

85
19

Utilização da Casa 

Dias com 0 paciente

Dias com 1 paciente

Dias com 2 pacientes

Dias com 3 pacientes

Dias com 4 pacientes

Dias com 5 pacientes

“Nunca o deixarei, nunca o 
abandonarei.” (Hebreus  13.5) 
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79 
Hóspedes atendidos 

29 
Pacientes atendidos 

A Casa em 2018  

401 
Caronas voluntárias 

1.002,5 
Quilômetros 
Idas e voltas 

Equivale a 
aproximadamente 

R$2.807,00  
(Uber—maio/2019) 
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Parceria com a organização 
humanitária que leva atendimento 
cirúrgico aos povos indígenas da 
Amazônia Legal Brasileira, que 
não tem missão evangelística. A 
C a s a  s e  t o r n o u  u m a 
oportunidade de apresentar a 
eles o nosso Deus e a verdade 
do evangelho.  

Expedicionários 

Da saúde  
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Eventos Participados e promovidos

Janeiro 

Aniversário do Boldrini 
Data: 25 de janeiro 
AEBR representada por Sylvia Helena Heinrich e Vivianne 
Delgado 
Apresentação AEBDR  
Data: 30 de janeiro 
Grupo de Artesãs do Condomínio Cidades do México 

Jantar de Aniversário 
AEBDR 
Data: 02 de março 
Local: Lar Luterano 
Belém 
 
 

Hackathon Social – Voluntariado Jovem 
Data: 07 de abril 
Local: Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera em 
Barão  

Março 

Abril 
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Palestra na Igreja Presbiteriana em Itapecerica da Serra  
Por: Sylvia Helena Heinrich 
Data: 09 de junho 

Arraiá Missional  
Data: 07 de julho 

Primavera Festival em Lindóia 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich e Claudemir 
Cerrutti 
Data: 22 de setembro  
 
Palestra Embrapa 
AEBDR representada por 
Sylvia Helena Heinrich e 
Vivianne Delgado 
Data: 28 de setembro  

Junho 

Julho 

Setembro 

Eventos Participados e promovidos
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Café da Manhã em Americana – Outubro Rosa 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 
Data: 30 de outubro 

Palestra para apresentação da AEBDR  
Local: Igreja Batista de Amparo 
Data: 10 de novembro 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 
 
Entrevista na Radio Educativa 
Data: 12 de novembro 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich e Marco 
Antonio Gomes 
 
Palestra em Angatuba 
Data: 24 de novembro 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 
 
Inauguração do Centro de 
Pesquisa do Boldrini 
Data: 27 de novembro 
AEBDR representada por Sylvia 
Helena Heinrich e Vivianne Delgado 
 
Transforma Campinas 
Data: 28 de novembro 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 

Outubro 

Novembro 

Eventos Participados e promovidos
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Café da Manhã AEBDR — Dia do Voluntário 
Data: 01 de dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira Solidária de Campinas 
Data: 07 de dezembro 
Promoção: Transforma Campinas 
 
 

 

Dezembro 

Eventos Participados e promovidos
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Eventos—aperfeiçoamento  

Workshop Phomenta 
Data: 20 de abril 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich, Ivo Leme e 
Vivianne Delgado 
 
 
 
 
 
 

Palestra Visão Mundial – Captação de Recursos 
Dara: 22 de maio 
Local: Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 

Curso Phomenta sobre Mídia Digital 
Data: 24 de setembro 
Participante da AEBDR: Sylvia Helena Heinrich Elos 

Curso Midia Digital para ONG’s 
10 encontros semanais On line 
Data:  de 09 de outubro a  04 de dezembro 
Participante pela AEBDR: Sylvia Helena Heinrich 

Abril 

Maio 

Setembro 

Outubro 
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Workshop Phomenta 
Data: 04 de dezembro 
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich 
 
Workshop Phomenta – Doador como Cliente 
Data: 17 de dezembro  
AEBDR representada por Sylvia Helena Heinrich e Vivianne 
Delgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente 
mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a 
glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre”. 
Efésios 3.20 

Dezembro 

Eventos—aperfeiçoamento  
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Nossos Voluntários 

46 
Voluntários de Oração * 

 

23 
Voluntários de  

Transporte 

96 
Mantenedores 

03 
Informática 

01 
Contador 

01 
Empresa de 

Contabilidade 

04 
Pedagogas 

* Registrados no Grupo de Oração no whattsapp. 
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Doações recebidas 

Descrição Valor 

Janeiro 

- 3 aparelhos de ar condicionado – Leroy Merlin 

- Oferta por equipamentos de informática usados – Luzikley 

- Evento Viviane Fernandes 

  

R$ 4.168,23 

R$ 900,00 

R$ 305,75 

Fevereiro 

- Aniversário solidário Francisco e Gladys Luz das Neves 

  

R$ 1.129,70 

Março 

- 17o Aniversário AEBDR – (Entrada = Ingressos-Despesas) 

- Palestra Sylvia Helena Heinrich em Mogi Guaçu 

  

R$ 1.079,03 

R$  400,00 

Junho 

- Palestra Sylvia Helena Heinrich venda de canecas, livros 

  

R$  435,00 

Julho 

- Arraial Missionário Chácara Primavera 

  

R$ 3.586,80 

Agosto 

- Aniversário Solidário Gladys Luz das Neves 

  

   

R$1.373,40 

Setembro 

Primavera Festival em Lindóia 

  

R$  500,00 

Dezembro 

Feira Solidária de Natal 

  

R$ 1.525,00 



23  

 

Melhorias e manutenções 

Descrição Valor do 
Investimento 

- Cabeamento, conduítes e tomadas disjuntores  para 
colocação de aparelhos de ar condicionado 

  
R$ 2.300,00 

- Limpeza de Caixa de Gordura R$     300,00 

- Troca da pia do quarto 05 R$     250,00 

- Reparos do armário da brinquedoteca R$     268,60 

- Reparos no portão da garagem R$     234,80 

- Reparos nas Telas de portas e janelas R$     620,00 

- Reforma de 2 jogos de sofá R$  1.570,00 

- Aquisição de 3 canas tubulares R$  1.187,70 

- Reparos na Rede de Esgoto R$      300,00 

- Recarga dos Extintores R$      335,00 

- Limpeza das calhas e poda de árvores R$      450,00 

- Renovação Programas PEMSO/PPRA R$   1.200,00 

Funcionária  de Serviços Gerais 

Como a funcionaria deixou a empresa Di CASA, fizemos um contrato 
diretamente com ela para os Serviços Gerais duas vezes por semana. 
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Relatório financeiro 

SALDOS EM 31/12/2017 R$      

         

ITAÚ R$ 2.675,97      

BRADESCO R $4.285,36      

CX CASA DE APOIO R$ 152,15    R$ 7.113,48 

         

ENTRADAS        

         

DOAÇÕES – PF R$ 64.314,06      

DOAÇÕES - PJ R$46.523,36      

DOAÇÕES EMERGÊNCIAIS R$ 3.303,70      

EVENTOS R$ 18.354,66      

                       SUB-TOTAL    R$ 132.495,78   

RESGATES DE APLICAÇÕES    R$ 2.549,69   

                      TOTAL      R$ 135.045,47 

MÉDIA DAS ENTRADAS R$ 11.041,31      

         

SAÍDAS        

APLICAÇÕES FINANCEIRAS      R$ 22.100,00 

SALDOS EM 31/12/2018         

          

ITAÚ R$ 1.293,89       

BRADESCO R$ 1.092,00       

CX CASA DE APOIO R$ 114,20       

TOTAL       R$ 2.500,09 
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DESPESAS 

2018 
  

% EM RE-

LAÇÃO 

AO TOTAL 

DE DESPE-

SAS 

    

     

CONSUMO DE ÁGUA R$4.367,54 3,87     

CONSERTOS E REPAROS R$2.273,08 2,01     

DESPESAS BANCÁRIAS R$ 2.784,67 2,47     

DESPESAS CASA DE APOIO R$ 9.055,22 8,04     

DESPESAS COM CÂMBIO R$ 570,79 0,50     

DESPESAS COM EVENTOS R$ 3.560,00 3,16     

DESPESAS COM PESSOAL R$ 1.458,75 1,29     

DESPESAS COM TÁXI R$ 448,15 0,39     

DESPESAS DIVERSAS R$ 1.133,81 1,00     

DESPESAS EMERGENCIAIS R$ 1.497,70 1,33     

ENCARGOS R$12.480,08 11,08     

ENERGIA ELÉTRICA R$5.349,45 4,75     

GÁS DE COZINHA R$ 2.532,10 2,26     

IMPOSTOS E TAXAS R$ 1.674,36 1,49     

LIMPEZA CX GORDURA R$ 300,00 0.26     

MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.532,35 1,36     

MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 399,98 0,35     

RECARGA DE EXTINTORES R$ 335,00 0,29     

SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 27.119,98 24,09     

SEGURANÇA R$ 1.620,00 1,48     

SERVIÇOS TERCEIROS R$19.828,30 17,64     

TELEFONE/NET R$3.856,58 3,43     

VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.222,60 5,53     

VALE TRANSPORTE R$ 2.166,37 1,93     

                               SUB-TOTAL     R$112.566,86   

MANUTENÇÃO     R$ 4.992,00   

         

                                TOTAL       R$ 117.558,86 

          

MÉDIA DAS DESPESAS R$ 9.380,57       

          


