
Sonho grande 
só se realiza quando estamos 

acordados,
BEM ACORDADOS!



Se você respira, 
Você tem SONHOS!



Maiores sonhos do brasileiro:
viajar

casa
carro

cirurgia plástica
eletroeletrônicos



passado.......presente......futuro
depressão....stress.....ansiedade



Pense neste seu momento...

• O que é realmente importante

• O que será relevante

• Será que preciso esperar tanto para ouvir o 
outro? Me ouvir? Me perceber?

• A percepção da morte é construtora de 
sentido



H U
M I L

DA
DE



arrependimentos frequentes na hora da morte

Não ter tido coragem de viver a própria vida

Não ter tido coragem 
para expressar 
sentimentos

Ter trabalhado tanto

Não dedicar mais 
tempo aos amigosNão priorizar a 

felicidade



A
morte

dos

sonhos



Ressuscitar os 

sonhos mais 

significativos de 

pessoas especiais!







Uma associação que tem por objetivo, 
atender aos desejos mais singelos e 
representativos de pessoas que tem suas 
vidas ameaçadas por doenças graves.





FÁBRICAS de sonhos



Ajudam a REALIZAR sonhos



DREAM

1

2

3

4

FORMULARIOS
INTERLOCUTORES
PROCEDIMENTOS

ÚLTIMO A SABER





Nós realizamos nossos sonhos com nossos times de futebol

Nós dançamos e cantamos!



publicamos  livros de poesias...

nós ficamos mais bonitas... voamos por aí...

Encontramos pessoas...

e cozinhamos



Últimos 
sonhos





SONHOS PENDENTES

1) 28/05 Inca – X 58ª câncer de ovário – Conhecer AquaRio virtual 

2) 20/07 - Solar – Ligia Regina 21a síndrome Friedman Sheldon - Gusttavo Lima

2) 23/07 - Melhor em Casa Angra dos Reis – Patrícia 19a encefalopatia crônica – Amado Batista

3) 28/8 - HSE – X 5a renal crônico - visita AquaRio 

4) 9/9 - Placi – Adriana 97a diplomata, fibrose pulmonar - visita virtual Nova Iorque

5) 11/09 - Hupe – x, 56a Insuficiência Cardíaca grave - voo virtual Asa delta

6) 08/10 - Inca - Rosieli, 31 a câncer de colo do útero avançado – Casamento Curiosação



15 countries, 1 dream!
1st meeting dream come true countries
10/26/2019 - Rotterdam N.L.



Início da Célula SP
2020

Thuane Rodrigues
Coordenadora SP



Lançamento Livro

Sonhar Grande

2020



“PESSOAS” são 
DIFERENTES tem 
necessidades e 
compreensão 
DIFERENTES, 
falam, entendem e 
sonham de formas 
DIFERENTES, por 
isso, temos que ser 
IGUAIS, na 
compaixão e no 
esforço de 
entendimento...esta 
é a nossa missão...
VAMOS SONHAR!



Venha sonhar conosco!



Venha sonhar conosco!

roberto@institutorope.com.br

www.facebook.com/institutorope/

www.linkedin.com/in/institutorope 

@irope3

www.institutorope.com.br

Instituto rope

instituto rope

www.ambulancewens.nl/

(21) 99.4141.333  Roberto Palmeira


