
Conselho Municipal da Mulher
Lei Municipal Nº 7.235, de 14 de Dezembro de 2011

Relatório da Reunião com Associação Ilumina

 Data: 16/05/2018

Horário: 15h00

Local: Associação Ilumina

Participantes:

 Aracy Lovadini, Laura Queiroz e Tatiana Bonini (conselheiras);
 Camila Cremonini (gerente na Associação Ilumina) e Dra. Adriana 

Brasil (Idealizadora e Conselheira na Associação Ilumina)

Esta reunião foi uma solicitação do Conselho Municipal da Mulher com o ob-

jetivo  de aproximação deste Conselho da Associação Ilumina e conhecer  as

ações desenvolvidas pela Associação em prol das mulheres piracicabanas na

prevenção e combate ao câncer. 

A Associação Ilumina é uma instituição sem fins lucrativos, com a missão de
promover a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer, através de
atendimento humanizado, inter e transdisciplinar , foi fundada em 2008, por ini-
ciativa de médicos, para minimizar os impactos do diagnóstico tardio do câncer.
Idealizado pela Dra. O objetivo principal do instituto é atender especialmente a
população de baixa renda para abreviar ao máximo o tempo de espera entre o
aparecimento dos principais sintomas e o início do tratamento dos oito tipos de
câncer  mais  comuns:  mama,  próstata, intestino, pulmão,  pele, boca,  colo  de
útero e cabeça e pescoço. Na sede da Associação, localizada na Av. Indepen-
dência, 171, Centro, são realizados gratuitamente atendimentos nas áreas de
Cirurgia Oncológica, Cirurgia Ginecológica, Mastologia, Cirurgia Torácica, Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço, Tabagismo, Nutrição Oncológica, Cuidados Paliativos e
Conscientização acerca de fatores de risco para Câncer. Todos os pacientes são
atendidos graças a um grupo de 120 voluntários.
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Foi uma reunião bastante informal, porém muito proveitosa. Dra. Adriana

nos recebeu muito bem, assim como a enfermeira Camila. Inicialmente ela fa-

lou sobre o projeto que a Associação Ilumina estará iniciando nos bairros e de-

talhou  as  várias  etapas  do  mesmo.  O  Projeto  Piloto  se  dará  nos  bairros

CECAP/ELDORADO. A primeira etapa é a identificação de líderes locais denomi-

nadas Sentinelas do Ilumina que queiram participar voluntariàmente do Pro-

jeto para em seguida receberem o treinamento necessário que inclui o uso de

programa de software específico. Para tal todas as líderes receberão um tablet

para trabalhar seguindo os passos estabelecidos pelo programa.

      Na ocasião pudemos expor os objetivos do CMM e como ele é constituído,

bem como os resultados obtidos até agora, sobretudo no trabalho em relação à

Violência contra as mulheres. 

Falamos também sobre a Rede de Atendimento e Proteção à Mulher e da

importância de contarmos com a Associação na mesma. Após nos ouvir atenta-

mente, Dra. Adriana solicitou a colaboração do Conselho na identificação das lí-

deres dos bairros e agradeceu a visita e enaltecendo o trabalho do Conselho na

preocupação com os problemas das mulheres.

________________________

Aracy Lovadini

________________________

Laura M. Pires de Queiroz

________________________

Tatiana Bonini
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