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SAIBA MAIS: Lesão Cerebral
É a condição que sobrevém a morte de uma ou mais
células do cérebro, em consequencia de algum
acidente ocorrido antes, durante ou após o
nascimento, e que prejudicou a capacidade cerebral
de receber informações ou responder a ela. Quanto
maior for o número de células cerebrais mortas em
determinada área, mais grave será a dificuldade de
andar, falar, ler, etc.
É possível reverter esse quadro?
Acredita-se que para recuperar esta perda o
indivíduo poderá recorrer a substituição das células
mortas por outras latentes em seu potencial cerebral.
Existem cerca de 10 a 12 bilhões de células funcionais
no cérebro humano, e geralmente o homem só utiliza
10% detas células.
O restante das células servem para serem usadas com
a nossa vontade própria ou quando precisássemos
aumentar nossa capacidade cerebral.
Causas da Lesão Cerebral:
No período pré-natal, durante a gestação chegando
a 20% das causas:
1. Uso de medicamentos como
anticoncepcionais, antibióticos e
tranquilizantes quando a mãe ainda
desconhece que está grávida;
2. Gestantes hipertensas;
3. Infecções e urinárias graves com repercusões
para a saúde fetal;
4. Distúrbios metabólicos graves, como a
diabetes;
5. Sarampo;
6. Bebês que nascem prematuramente e
pesando menos de dois quilos;
7. Infecção hospitalar adquirida ainda no
berçário;;
8. Fumo e álcool em doses excessivas;
9. Quedas ou tombos;
10. Raio X.

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO PODE
SEJA UM COLABORADOR DESSA
OBRA!

Veja como você PODE ajudar:

*Voluntariado

Você que tem algum tempo livre, é
profissional em saúde, pintura, música,
educação física ou alguma outra área.
Una-se a nós!
Sua ajuda é muito preciosa.

*Contribuição Espontânea
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag. 0775
Operação 013
Conta Poupança 6825-6

*Contribuição mensal
Faça sua ficha cadastral na Associação
Pode ou por e-mail da campanha.
Entender as diferenças
é o primeiro passo para
a transformação!!!
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Contato: Ana Paula Araújo
Fone: (87) 3835.1688

E-mail: amigosdopode@hotmail.com

PODE dôa Cadeira de Rodas
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Calendário de Atividades
Janeiro
22/01 - Volta dos funcionários
26/01 - Volta das crianças c/ brincadeiras, lanche, apresenta_
ções, pernas de pau...
28/01 - Missa p/ entidades ás 16:00 hs. na Casa Escola de
Saúde - PODE
29/01 - Reunião da equipe c/ estudo de caso (Distrofia
Muscular de Duchene) e Articulação do carnaval.
Fevereiro
19/02 - Carnaval Bloco “PODE EM FOLIA”
Março
05/03 - Reunião da equipe (tarde)
06/03 - Comemoração do dia da mulher
Palestra / Tema: Violência Contra a Mulher
19/03 - Dia internacional da Síndrome de Down com
apresentações de danças locais
Local: CICRE / Público alvo: professores
25/03 - Missa para as entidades às 16:00 h.
Abril
03/04 - Via–Sacra na Casa Escola de Saúde – PODE (manhã)
07/04 - Via–Sacra das famílias (noite ) / Local: casa de Luan
– estimulação
14/04 - Páscoa no Colégio Diocesano Arcoverde
15/04 - Reunião (discutir formação da equipe sobre o curso do
mês de Julho)
16/04 - Páscoa Colégio Diocesano Belo Jardim
23/04 - Páscoa das crianças na Casa Escola de Saúde - PODE

Na reunião, o Dr. Maurílio foi informado quais crianças
com deficiência de seu município são atendidas na
Casa Escola de Saúde Padre Fausto Ferraz em
Pesqueira, bem como as síndromes atendidas. Na
oportunidade, conheceu os objetivos da campanha
e fez o seu cadastro como Amigo do Pode.
Comprometeu-se ainda, em criar uma parceria entre a
Prefeitura Municipal e a Associação Pode, com ajuda
mensal, cujo valor será informado posteriormente.

Vereadores visitam o PODE
Os vereadores Erisvaldo Guedes, Expedito Alves e
Cleiton Lira, junto com o Presidente da Câmara Evando
Junior e o seu Assessor Geraldo Cristóvão, visitaram a
Associação Pode no dia 28 de janeiro/2009. Os
legisladores conheceram a infra-estrutura e o
funcionamento da Casa Escola de Saúde, além das
crianças, familiares, técnicos, operadores sociais e os
funcionários do local.
Os políticos tomaram conhecimento do número de
crianças atendidas de cada município da área de
abrangência da Diocese de Pesqueira e apresentaram
sugestões para o melhor funcionamento da instituição,
bem como se comprometeram a estabelecer parcerias
e divulgar as atividades junto aos prefeitos do Agreste.

Maio
04/05 - Divulgação nas Rádios sobre o Aniversário do PODE
05/05 - Aniversário de funcionamento do PODE.
15/05 - Dia da família (seresta)
21 e 22/05 - Retiro com o PODE, CEDAPP e ASEVI.
Junho
11/06 - Corpus Christi (confecção de tapete)
18/06 - Festa Junina das crianças
26 e 27/06 – Planejamento e avaliação do semestre

PODE encontra-se com Prefeito
de Alagoinha -PE
O prefeito de Alagoinha Maurílio de Almeida Silva
recebeu, em audiência no dia 13 de fevereiro, o
coordenador do Pode Alessandro Carneiro, a
responsável pela campanha Amigos do Pode Ana Paula
Araújo, a fonoaudióloga Mirelle Carvalho e a educadora
social Glébia Cristina.

Na oportunidade foi apresentada a Campanha Amigos
do Pode e cada um fez a sua inscrição. O Presidente da
Câmara levou 22 Fichas para divulgar com os demais
vereadores e os funcionários daquela Casa Legislativa.
A visita foi acompanhada pelo Presidente do Pode, o
Pe. Bartolomeo Bergese, a Assessora Lourdes Viana
e o Coordenador da Casa Escola Alessandro Carneiro.
Os funcionários de cada Setor apresentaram a
metodologia de habilitação e reabilitação física e social
das crianças e adolescentes atendidos, como também
as vitórias alcançadas ao longo dos quatro anos de
existência da instituição.

Bloco “PODE EM FOLIA”

Doação de Cadeiras de Rodas

A Casa Escola de Saúde Pe. Fausto Ferraz, vivenciou o
carnaval 2009 em comunhão com a população de
Pesqueira e todas as crianças atendidas com o Bloco
Pode em Folia – Ano IV. A folia aconteceu no dia 19 de
fevereiro as 09:00h. Todos concentraram-se em frente a
câmara de vereadores, seguindo com muita animação até
a Praça Dom José Lopes, principal polo de animação da
cidade.

ATO PÚBLICO: Lançamento da

Campanha da Fraternidade 2009

A esquerda Ana Luiza, com quatro anos de idade e
paralisia cerebral. A direita Emerson João, com dez
anos e também com paralisia cerebral. As duas
crianças que atualmente são atendidas pela
Associação PODE, receberam cada uma, nesta
segunda semana de março, uma cadeira de rodas
especial e adaptada para suas necessidades.
Trata-se de mais uma ação do PODE e seus
parceiros para a melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes com deficiência.

Dia 08 de março. Dia de comemoração das lutas pelo
direito da mulher. Também dia do lançamento da
Campanha da Fraternidade 2009 que tem como Tema
“Segurança Pública” e o Lema: A Paz é fruto da Justiça.
Houve uma caminhada para que todos refletissem sobre a
questão da violência em todos os sentidos.

PODE faz homenagem às mulheres

Na Praça da Rosa em Pesqueira, às 15 horas grupos de
arte e cultura da Associação PODE (Casa Escola de Saúde
Pe. Fausto Ferraz) e da ASEVI – Ação Social Esperança e
Vida, se uniram para celebrar a alegria da vida e
esperança da justiça!

As mães das crianças e adolescentes atendidos pelo
Pode participaram no dia 10 de março de um
Encontro Formativo em comemoração ao Dia da
Mulher. Com uma presença significativa de mulheres
foram discutidos temas como as lutas pelos direitos
trabalhistas das operárias em Chicago, que culmiram
na escolha do dia 08 de março como Dia
Internacional da Mulher, que teve como facilitadora
Lourdes Viana, sobre o bem estar da mulher
conduzido pela Psicóloga do Fórum Conceição
Rosendo e a violência contra a mulher com a
condução
da
Promotora
de
Justiça
Drª Jeanne. Outras homenagens foram feitas pela
equipe da Casa Escola de Saúde e também pela
representante da Associação PODE Maria Elizabete.
Houve uma boa participação das mães das crianças
atendidas no Pode. Um depoimento de Maria das
Neves, mãe da Micaela que tem a Sindrome de
Down: "Este dia foi muito importante pra nós, pois,
aprendemos que como mulher não devemos ter
medo de nada, pois temos nossos direitos,
precisamos apenas conhecer e denunciar ".

Este evento em plena rua, contou com centenas de
pessoas de Pesqueira. As crianças e adolescentes do Pode
e Asevi fizeram a festa com teatro, música e dança
demonstrando o direito a ser criança, a ter saúde,
educação e liberdade de sonhar. Um agradecimento a
todos que contribuíram para tão belo encontro pela paz.

