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Caras companheiras e companheiros voluntários a luta contra o câncer. Vou falar como se eu
estivesse presente. Permitam-me esta delicadeza.
Sinto-me um pouco estranha num auditório repleto de gente. Pessoas simpáticas, mas
totalmente desconhecidas. E creio que o mesmo está acontecendo com vocês. Então gostaria
de me apresentar: Meu nome – Heloisa Ferreira Juaçaba
Sou cearense. Casada. Tenho cinco filhos maravilhosos – três moças e dois rapazes, nove netos
e cinco bisnetas. Completei 80 ano mas tenho muita juventude pela frente... Vivo de bem com
a vida e com o meu trabalho de voluntária. Minha única tristeza: Meu marido, Haroldo
Juaçaba, médico fundador do instituto do Câncer do ceará, vem perdendo gradativamente a
memória desde cinco anos atrás. Ele continua forte e saudável. Era um lutador, culto e
dedicado e gostava do que fazia. Era um grande amigo de Dr. Antônio Prudente.
Fui fundadora e presidente da Rede Feminina do Instituto do Câncer do Ceará desde sua
fundação em 1954 até o início deste ano de 2007, portanto um pouco maus de cinco décadas.
Logo depois de assumir o honroso cargo de Presidente da Rede Feminina Nacional de Combate
ao Câncer, comecei a receber correspondências de vários estados do Brasil e mesmo de alguns
municípios, solicitando a minha presença ou mesmo algumas palavrinhas ou aconselhamentos
de reflexões sobre o afastamento e talvez desentendimentos entre algumas Redes Femininas.
Fiquei surpreendida, pois creio que o juramento de uma voluntária, nesse belo trabalho de
amenizar o sofrimento daqueles que sofrem e que precisam de nós urgentemente, de nossa
atenção, de nosso carinho e de nosso amor, deveria estar acima de quaisquer mal entendidos
ou desavenças na nossa caminhada de vida. Temos que unir os nossos sacrifícios, deixando um
pouco a nossa família, os nossos trabalhos, porque seremos recompensados por Deus.
Quem foi que disse que tudo o que tentamos fazer dá certo? Que toda realização tem que ser
sinônimo de sucesso? Não! Vamos nos reorganizar com entendimento e harmonia, pois
seremos recompensados. Vamos entrar num período de reflexões, utilizando palavras e
pensamentos de todos, de forma construtiva, influenciando as companheiras e companheiros
para uma união positiva, de uma maneira harmoniosa, para juntos, todos nós, realizarmos os

projetos imorredouros daquela criatura inesquecível e querida, D. Carmem Annes Dias
Prudente, que louvava sempre a união de todo voluntariado brasileiro, e o que é muito
importante, é que seu nome continue vivo através do Bem que ela semeou.
Espero que juntos, de acordo com uma eleição, cheguem a um nome que possa representar a
primeira Rede Feminina do Brasil. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Paulo.
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