
Solidariedade é marca da Liga há 25 anos
Entidade vai comemorar Jubileu de Prata em jantar-baile na noite desta sexta-feira, na Comunidade Católica Santa Teresa
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Entre as ações promovidas pela Liga, chá de escolha da Glamour Baby reuniu público expressivo em abril deste ano
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São 77 pacientes atendidos 
na atualidade e cerca de 800 
procedimentos custeados ao 
ano, entre exames, ranchos, 
fraldas, alimentação especial, 
oxigênio. A Liga Feminina 
de Combate ao Câncer faz 
a diferença para a vida de 
muitas famílias. Quem sofre 
com a doença tem na entidade 
muito mais do que o apoio 
financeiro para auxiliar no 
tratamento de elevado custo. 
Tem o amparo emocional, o 
conforto com as palavras de 
incentivo, o carinho de quem 
se dedica voluntariamente a 
ser solidário. Há 25 anos, a 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer nascia em Vera Cruz  
com o propósito de ajudar os 
pacientes em tratamento de 
câncer, especialmente aqueles 
em condições de mais vulne-
rabilidade. Hoje, a comemo-
ração é por esta trajetória de 
auxílio, de fazer o bem, de 
dedicação e de filantropia. Em 
jantar-baile na Comunidade 
Católica Santa Teresa, a traje-
tória será evidenciada, a partir 
das 20h30min. Após o jantar, 
a animação será da N’Band.

Além de festejar, o jantar é 
mais uma das ações da enti-
dade para arrecadar recursos 
que possibilitem tamanha 

ajuda a quem sofre com cân-
cer. Segundo a presidente da 
Liga, Marilise Iser, os custos 
mensais com os procedimen-
tos giram entre R$ 12 mil e 
R$ 14 mil. Para a entidade 
filantrópica se manter e poder 
ajudar quem necessita, conta 
exclusivamente com o apoio 
comunitário. Além da adesão 
às iniciativas próprias, como 
contribuição em pedágios, 
Terno de Reis, chá de escolha 
da Glamour Baby, jantares, 
participações no FelizCida-

de na Praça, a mobilização 
da comunidade é notável e 
reverte em muitas doações. 
Marilise chama a atenção para 
o envolvimento de grupos, 
especialmente no interior, seja 
em Terno de Reis, seja na pro-
moção de eventos com lucro 
revertido para a entidade.

VoLUnTariado
Ao longo destes 25 anos, 

a Liga Feminina de Combate 
ao Câncer se tornou referência 
em trabalho sério e de credi-
bilidade. Fruto da dedicação 

da diretoria e do grupo de 
voluntárias, que somam 50 
pessoas. Cerca de 700 asso-
ciados contribuem para a ma-
nutenção da Liga, que busca 
sempre ampliar o seu quadro 
de apoiadores. Com anuidade 
de R$ 45, quem quiser auxiliar 
e se associar, basta contatar 
com alguma voluntária da en-
tidade e terá a certeza de estar 
contribuindo para uma causa 
nobre. “Além da ajuda finan-
ceira, buscamos amenizar a 
dor dos outros com as nossas 

Busca apoio, quer contribuir 
ou saber mais informações 
sobre o atendimento realiza-
do pela Liga? A entidade pos-
sui uma sala junto ao Hospital 
Vera Cruz e está aberta na 
terça e quarta-feira, das 14 às 
16 horas, e nas quintas-feiras, 
das 8h30min às 10h30min.

palavras, nosso conforto. A 
Liga faz um belo trabalho pela 
saúde vera-cruzense”, frisou 
a Presidente.
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