ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AUXÍLIO SANTISTA
AO PORTADOR DO HIV / AIDS
CNPJ: 62.292.073/0001-51
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 579, APTO. 10 – CEP: 11045-201
SANTOS-SP

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _______________________________________________________
Filiação: _____________________________________________________
Data de nascimento: ____/ ____/ ____

Cidade: __________________

Estado: ___________________________ País: ____________________
Nome do cônjuge: ____________________________________________
Residência ___________________________________________________
Cidade: __________________ Estado: _______ CEP: _________ - _____
Profissão: ______________________ Tel: _________________________
E-mail: _________________________ Cel: _________________________

Contribuição: (

) R$ 35,00

(

) R$ 70,00

(

) R$ 100,00

Local de trabalho (Empresa): ___________________________________
_____________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
Cidade: __________________ Estado: ______ CEP: __________ - _____
Tel: ___________________ Data: _____ de ______________ de _______

Assinatura do Proposto

Nome dos Proponentes (Associados)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Aprovado em reunião do dia _______ de _______________ de _______
Categoria: ________________________ Contribuição: _______________

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AUXÍLIO
SANTISTA
AO PORTADOR DO HIV/AIDS
www.acausa.org.br

“A esperança tem duas filhas lindas, a Indignação e a Coragem;
a Indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a Coragem,
a mudá-las”. É nessa frase de Santo Agostinho que a Associação
Comunitária de Auxílio ao Portador de HIV / AIDS (ACAUSA) se inspira
para cumprir, há mais de 22 anos, seu objetivo principal: auxiliar os
pacientes portadores do vírus HIV.
Movidos pela indignação e coragem, os membros da ACAUSA
lançam a campanha “Adote uma Família”. Por meio de uma contribuição
mensal mínima de R$ 35,00, feita por boleto bancário, as pessoas podem
ajudar a aumentar o número de cestas básicas distribuídas para as 250
famílias atendidas pela associação. O objetivo é reforçar a arrecadação para
que a entidade tenha uma receita mensal fixa.
Como a ACAUSA é uma associação independente, sem vínculos
com os órgãos governamentais, não recebe nenhum tipo de subvenção. A
entidade sobrevive da colaboração da comunidade, das campanhas em
escolas e empresas e, de eventos como palestras, jantares, desfiles, bazares,
leilões de arte, sessões de cinema.
Guiada pela esperança, a entidade vem crescendo a cada dia na busca
de seu objetivo. Sendo realizadas visitas às famílias para acompanhamento
de suas necessidades, como medicamentos e internações, presta
atendimento jurídico, e custeia cursos de capacitação para inclusão no
mercado dos pacientes em condições de trabalhar, principalmente os
jovens.
Fundada em 1989, a ACAUSA atende crianças, adultos e bebês do
Centro de Referência em Aids (CRAIDS), do Núcleo Integrado da Criança
(NIC) e da Casa de Apoio e Solidariedade ao Paciente de AIDS (CASA),
ambas unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
ACAUSA fica na Avenida Siqueira Campos, 579 – apartamento 10,
CEP 11045-201 - Santos/SP. O telefone é (13) 32719684, atendemos de 2ª
a 6ª, das 14:00 às 18:00 horas.
“Ajudar é o grande caminho, talvez o único em que a gente possa entender o que,
realmente, estamos fazendo aqui. E assim, agradecer esta aventura maravilhosa de
força e movimento que é o viver, entre o dar e receber”.
Luiz Alca de Sant´Anna

