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O exemplo do jovem Jovânio mostra a importância
do trabalho que a instituição desenvolve.
Uma criança com um futuro ameaçado por um problema
sério e maligno de saúde pôde se tornar um jovem
e saudável universitário, graças ao apoio do GACC
e a participação dos seus parceiros.
Junto com o GACC você pode ser responsável por salvar
um futuro.

14
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pequeno grupo
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De marco em marco,
completamos 20 anos
Há 20 anos, um grupo de senhoras, cada uma com seus motivos, durante visitas ao Hospital
Infantil Varela Santiago, percebeu
dezenas de famílias que ao chegarem a Natal em busca de um
diagnóstico da doença que acometia seus filhos ou, em seguida,
durante o demorado tratamento de um câncer diagnosticado,
não tinham condições mínimas
de acompanhá-los. Faltava-lhes
abrigo, alimentação, itens básicos
e essenciais para manterem suas
crianças em tratamento e não perderem a esperança da cura.
Amália, Zélia, Geísa e Lenice
começaram a ajudar a essas famílias dando-lhes apoio, uma ajuda
financeira aqui, um acalanto ali, e,
logo viram que suas colaborações
não eram suficientes. Organizaram
um bazar para arrecadar fundos
que se transformavam em alimento, traslado, algum medicamento.
Receber e repassar donativos eram
a missão inicial ali constituída.
Em seguida, essas quatro mulheres ao invés de ficarem lamentando impossibilidades, iniciaram
a luta para fundar uma Instituição.
Surge, em 1990, o Grupo de Apoio
à Criança com Câncer - GACC-RN.
Parece fácil! Nada é fácil. Mas
costumamos ditar nossas vidas a
partir de marcos históricos “quando eu me formar”, “quando meu
filho nascer”, “quando me aposentar”. Não é diferente com as

Instituições e com o GACC-RN
alguns marcos pontuaram sua
trajetória como cada grande fato
marca nossas vidas.
Marcos como quando “iniciarmos o bazar”, “restaurarmos a 1ª
sede alugada”, “conseguirmos
um assistente social”, “tivermos
condições de hospedar um transplantado em nossa sede”, “conseguirmos nossa primeira sede
própria”, “conseguirmos cadastrar
cada norte-rio-grandense como
um potencial doador de medula”,
são etapas que vislumbramos e

“O GACC-RN faz
20 anos e você
é o grande
homenageado”
traçamos como metas.
Ainda são muitos os desafios e
outras metas serão estabelecidas
para cumprir uma a uma. Essas
duas décadas de existência foram
anos de diversos marcos para a
história do GACC-RN e só foi possível porque Amália, Zélia, Geísa e
Lenice, juntaram-se outras pessoas com a mesma vontade de
ajudar ao próximo. São tantos que
seria impossível nominá-los.
São inúmeros voluntários, dezenas de doadores anônimos e
fiéis, colaboradores, funcionários

APRESENTAÇÃO

que diuturnamente tem o compromisso de colaborar com quase
300 famílias que necessitam do
GACC-RN para continuarem o tratamento de seus filhos e manterem
a esperança do alcance da cura.
2010 marca 20 anos de compromissos com cada criança cadastrada e cada família que nos
procura.
Quando Natividade Passos,
Francineide Damasceno e Adriana
Keller funcionária e voluntárias do
GACC-RN, respectivamente, propuseram à Diretoria para registrar
nas páginas dessa revista parte
da história que os senhores ajudaram a construir, não relutamos,
pois sabemos que sonhos e realizações são pedaços de vidas que
devem servir para acalentar novos
sonhos e novas metas a serem alcançadas.
O GACC-RN faz 20 anos e
você é o grande homenageado.
Graças à sua ajuda podemos
continuar vislumbrando marcos e
cumprindo metas, até realizar a
maior delas: não haver nenhuma
criança ou adolescente com câncer no RN.
Por enquanto, estaremos aqui
para abraçar a cada um que necessitar desse abraço!
Obrigada a todos!
Ângela Sena
Presidente do GACC-RN

Impressão Gráfica
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HISTÓRIA

20 anos na luta
contra o câncer
Primeira sede alugada antes e depois da reforma

Tudo começa em
1988 quando um
grupo percebe as
dificuldades de
ordem financeira,
emocional e
logística de pais
e acompanhantes
de crianças
diagnosticadas
com câncer em
tratamento na
capital do Estado
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O tratamento contra o câncer
requer tempo, paciência, conhecimento e, principalmente, condições mínimas de manter paciente
e acompanhante no local do tratamento que, na maioria das vezes, é
na capital, distante dos locais onde
residem.
O grupo de voluntárias, formado
inicialmente por quatro pessoas,
começou a ver formas de colaborar com aquelas famílias e, assim
nasce oficialmente a instituição. Em
seguida aluga-se uma sala, na qual
eram comercializados objetos, roupas e outros produtos arrecadados
por elas junto aos amigos e colaboradores.
O dinheiro arrecadado era revertido em ajuda financeira para àquelas famílias. Era pouco, as pessoas
precisavam de um local de apoio e
percebe-se a necessidade de alugar uma casa. Como a maioria dos
pacientes da época era tratada no
Hospital Infantil Varela Santiago –

HIVS, em cinco de Dezembro de
2002, alugou-se uma casa vizinha
ao hospital que funcionou até maio
de 2006.
Desde o inicio, a essência do
Grupo é do voluntariado e sua missão é amenizar o sofrimento e oferecer toda a assistência necessária
para as famílias continuarem persistindo no tratamento acreditando
na cura.
Ao longo dos 20 anos, o GACC-RN conta com dezenas de voluntários, colaboradores, de empresários renomados à anônimos,
doadores, imprensa e com essa
ajuda incondicional oferece aos
usuários cadastrados assistência
psicossocial, nutricional, traslado
para clínicas e hospitais, assistência odontológica, seis refeições diárias e complemento de exames,
medicação, e suplementos alimentares.
As dificuldades também foram
sendo administradas. Épocas sem

muitos recursos. Nenhuma ajuda permanente do Estado, alguns
óbitos decorrentes do diagnóstico
tardio ou a falta de doadores de
medula óssea compatível, poucos
leitos para transplante, a não possibilidade de efetivar o transplante
de não-aparentado no Estado, nenhuma condição física de receber o
usuário transplantado, necessitando hospedá-los em casas de voluntários, são algumas que citamos.

Ampliando a corrente
Em Dezembro de 2005, em decorrência da necessidade de comprar a casa, onde até então funcionava, novos voluntários foram
convidados a colaborarem.
Assim, em Março de 2006 inicia-se uma grande campanha em
prol da construção da sede própria, reestruturação administrativa
e institucional, e a campanha “SUPERAMIGO GACC”. São artistas
plásticos, imprensa, arquitetos, alguns empresários, a população e
visitantes que se sensibilizam com
a causa e possibilitam a aquisição
do terreno e, na seqüência, a construção da tão sonhada sede própria. Decorrência de uma grande
corrente que começa com a então
TV Cabugi, Tribuna do Norte e o Armazém da Caridade, a campanha

envolve todos os veículos de comunicação do Estado, outras empresas que já eram colaboradoras se
engajam ainda mais na Campanha,
como Cirne Júnior, SESC através
da Mesa Brasil, Ceasa, Destaque
Promoções, algumas imobiliárias
como Caio Fernandes, Fiern/SESI,
escolas públicas e privadas, sejam
realizando campanhas internas junto aos seus alunos, seja doando
bolsas de estudos, Drogarias Santa
Fé, Nutriday, Agencias de publicidade como a Dumbo Publicidade,
em seguida a Ratts e Ratis, Briefing
Publicidade e, atualmente, a Virttus Propaganda, sem falarmos nas
produtoras e seus profissionais.
Voluntários, mães, funcionários
e a sociedade em geral promovendo eventos e realizando ações, ar-

“Artistas plásticos, imprensa,
arquitetos, empresários, a
população e visitantes se
sensibilizam com a causa”

recadando e cadastrando notas fiscais na Campanha “Cidadão Nota
10”. Chega o terreno da nova sede
pelas mãos um grupo de empresários italianos, coordenado pelo
Sr. Moreno Gaiba. Enfim, os esforços foram muitos e em 18 de Julho
de 2009, o GACC-RN recebe sua
sede própria. Agora sim, o usuário
GACC-RN tem sua individualidade. O transplantado, o isolamento
necessário. As atividades diárias
terão condições de serem melhor
desenvolvidas. Não mais se precisa que o voluntário abrigue o transplantado em suas casas, nem que
a criança ou adolescente depois de
uma sessão de quimioterapia seja
obrigado a dividir seu espaço com
mais quatro ou seis pacientes.
Com a conquista da nova sede,
a responsabilidade institucional só
aumentou. Faz-se necessária uma
evolução administrativa, setores
são criados ou reformulados, profissionais são capacitados e suas
competências viram sinônimos de
resultados.
REVISTA DO GACC-RN
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A luta continua

Apesar do Instituto Nacional do
Câncer ter observado um discreto
declínio nas taxas de mortalidade,
por todos os tipos de câncer no
Brasil, entre 1979 e 2005, as regiões norte e nordeste apresentam
um aumento significativo nas taxas
de mortalidade. A partir dos cinco
anos, na região nordeste, os óbitos
por câncer corresponderam à terceira causa de morte e para a faixa
etária de 15-18 no sexo feminino, a
quarta posição.
Mediante essas estimativas, os
esforços foram direcionados em
campanhas informativas como a
campanha do Diagnóstico Precoce, a qual em parceria com o SESI

Prédio da sede própria
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e a Inter TV Cabugi, através do Programa “Criança 2000”, voluntários
da Instituição visitam os municípios e junto à caravana esclarece
à população das cidades por onde
passa. Ainda nesse sentido, há três
anos iniciou-se uma campanha em
nível estadual para cadastramento
de doadores de medula óssea que
já alcançou centenas de pessoas
cadastradas, aumentando as chances não só dos norte-rio-grandenses, mas de todos aqueles que se
encontram cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), do Instituto
Nacional do Câncer – INCA aguardando um doador compatível.
A Campanha de Doação de
Medula Óssea que sempre contou
com o apoio dos Bancos de Sangue Hemonorte e Hemovida, além
da imprensa potiguar, em 2010,
recebeu o importante apoio da Petrobrás, viabilizando sua realização
em diversos espaços públicos.
O GACC-RN também promove
eventos que propiciam o acesso
à cultura, história local e entretenimento para as crianças assistidas

e seus familiares, evidenciando
que a excelência nos serviços por
ele prestados se estendem do usuário aos seus acompanhantes, dos
voluntários aos seus colaboradores/doadores. A Instituição sobrevive basicamente de doações em
dinheiro, roupas usadas que são
comercializadas no bazar, notas fiscais doadas para a campanha do
“Cidadão Nota 10”, promovida pela
Secretaria de Tributação do Estado do RN, promoção de eventos,
venda de produtos GACC-RN ou
mesmo na divulgação e no trabalho
voluntário e apoio emocional que
dezenas de pessoas desenvolvem.
O GACC-RN se orgulha do
que faz e quer fazer muito mais.
Todos os recursos são empregados na manutenção da casa e no
cumprimento de todos os compromissos assumidos nesse intuito. Isso para continuar a oferecer
uma assistência cada vez melhor,
lutando pelo diagnostico precoce,
aumento o número de possíveis
doadores de medula, mantendo
a esperança de cada família que
necessita de ajuda.

A Instituição sobrevive
basicamente de doações em
dinheiro, roupas usadas que
são comercializadas no bazar,
notas fiscais doadas para a
campanha do “Cidadão Nota 10”

Duas Marias
e uma história

ENTREVISTA

Maria Zelia Fernandes e Maria
Amália Varella, fundadoras do GACCRN falam com paixão da trajetória
institucional
Dois grandes nomes da luta
contra o câncer infantil no Rio
Grande do Norte: Dra. Maria Zélia Fernandes, pioneira na especialidade e Maria Amália Varella
também uma das fundadoras do
GACC-RN.
Revista GACC: Dra. Zélia como
aumentar o número de crianças
e adolescentes que alcançam a
cura?
Zélia Fernandes: Sempre foi
e será a maior causa, o diagnóstico precoce. O encaminhamento em tempo hábil ao centro especializado.
RG: Como médica, como avalia
as políticas públicas voltadas
para a problemática do câncer
infantil em nosso Estado?
ZF: Em relação ao câncer tanto
em crianças como em adultos,
o Ministério da Saúde - MS tem
disponibilizado suporte para o
paciente através do Sistema
Único de Saúde - SUS, recebendo o paciente, o necessário
para o seu tratamento. Em relação ao Registro de Doadores
de Medula Óssea - REDOME, o

MS através do INCA, das centrais de Transplantes nos Estados tem abraçado com muito
empenho, demonstrando através dos números a evolução
deste processo.
RG: Em relação ao transplante.
Quantos hospitais existem hoje
no Estado, aptos a realizar o
transplante de medula óssea?
ZF: São poucos os Centros de
Transplantes do país. Em Natal
desde 2004, há um Centro de
Transplante no Natal Hospital
Center - NHC, muito bem assistido tanto em estrutura física como na parte técnica com
uma equipe coordenada pelo
médico Dr. Henrique Fonseca
com formação no maior Centro
de Transplante de Medula Óssea no mundo, localizado em
Seattle, nos Estados Unidos.
RG: D. Amália o que a levou a se
tornar uma voluntária?
Amália Varela: Nos anos oitenta tive um neto, portador de
câncer, que precisou de acompanhamento e lá no Hospital
perante as dificuldades das fa-

mílias que chegavam com seus
filhos doentes, me despertou a
vontade de ajudar
RG: Hoje, começaria tudo outra
vez? Da mesma forma?
AV: Sim. Sou consciente que
faço o que posso ainda. Já
tenho 80 anos e enquanto eu
viver continuarei lutando e participando dessa luta.
RG: Um momento que marcou
sua trajetória no GACC-RN?
AV: A construção da sede e a
importância que isso representa para o conforto e qualidade
dos serviços de acompanhamento permanente às crianças.
RG: Deixe uma mensagem aos
que continuam seu trabalho no
GACC-RN ou que têm vontade
de começar?
AV: O impossível aconteceu...
Espero que continuemos cada
dia com mais disposição e não
paremos por aqui. Parabenizo
a todos que trabalham e continuam a luta de mangas arregaçadas, cada dia com mais
vontade. Vamos em frente!

REVISTA DO GACC-RN
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Sim,
esperança

10

ela
tem
cura
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Qualquer pessoa, por
mais forte que pareça ao
receber o diagnóstico
positivo de um câncer em
si, em familiares ou,
principalmente, em um
filho, parece ver seu mundo
desabar. Mas a doença tem
de ser enfrentada, e isto
não é uma tarefa fácil

A cura

“Hábitos alimentares
inadequados e alto nível
de estresse contribuem,
comprovadamente, para
o mau funcionamento do
sistema imunológico
e podem estar
correlacionados ao
surgimento do câncer”
A boa notícia é que o progresso do tratamento do
câncer, principalmente na infância, foi espetacular nas
últimas quatro décadas. Estima-se que em torno de
70% das crianças acometidas de câncer podem ser
curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas
em centros especializados, conforme “Estimativa 2008
- Incidência de Câncer no Brasil”, publicação do Instituto Nacional do Câncer - INCA.
Apesar das estatísticas, ‘câncer’ é uma palavra ainda hoje cercada de vários tabus e freqüentemente associada a situações como adoecimento, sofrimento,
mutilação e morte. “Aquela doença” ou “Aquilo” ainda
são sinônimos pronunciados por pessoas que acreditam que a simples menção ao nome pode atrair a

Apesar dos avanços dos estudos, médicos
e pesquisadores ainda não conhecem completamente as causas do câncer, embora seja consenso geral a existência de uma relação entre
aparecimento do câncer e um funcionamento
inadequado do sistema imunológico. Esse sistema é o principal responsável pela defesa do organismo contra doenças em geral (produzidas
pela infecção de vírus e bactérias, por exemplo)
e também contra a produção de células anormais, tais como as células do câncer. Variáveis
como hábitos alimentares inadequados e alto
nível de estresse contribuem, comprovadamente, para o mau funcionamento do sistema
imunológico e podem estar correlacionados ao
surgimento do câncer.
Neste momento a psicologia começa a
exercer um papel importante tanto na prevenção quanto no tratamento da doença. À medida que avança o desenvolvimento científico da
medicina, observa-se não apenas um crescente
reconhecimento da influência de fatores sócio-econômicos e ambientais sobre os processos
de adoecer, como também, a identificação de
relações de interdependência entre fatores de
natureza psicológica e a causa de diversas
doenças somáticas. No entanto, médicos especialistas, psicólogos, assistentes sociais,
pesquisadores, são unânimes em relação à
fundamental importância do diagnóstico precoce e o encaminhamento imediato aos Centros
de Tratamento, onde o paciente encontrará as
equipes multidisciplinares. No caso do câncer
infantil, 85% apresentam sintomas parecidos,
segundo dados da American Cancer Society.
Quanto antes se diagnosticar o câncer, mais eficaz será o tratamento da doença.
REVISTA DO GACC-RN
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doença para si. Crenças e comportamentos que colaboram com o preconceito e culminam no diagnóstico tardio
da doença.
Na verdade, a palavra câncer representa um conjunto
de mais de 200 doenças (patologias) que têm em comum
um processo de crescimento desordenado de células
anormais em diferentes partes do organismo e que pode
ocorrer em qualquer idade, tanto em crianças quanto em
adultos. O tipo de tecido corporal de onde essas células se originam e começam a se multiplicar determina o
tipo da doença e influência, o seu grau de gravidade, bem
como a maior ou menor facilidade de tratamento.
Segundo o INCA, o câncer representa a terceira principal causa de morte no Brasil, com aproximadamente
110.000 óbitos por ano. Em crianças, diferente dos adultos,
o câncer afeta geralmente células do sistema sanguíneo e
dos tecidos de sustentação, sendo que os atuais métodos
de tratamento são mais eficientes e as chances de cura
muito maiores do que em adultos.
O tipo de câncer mais comum na infância é a leucemia
linfóide aguda (LLA), que é também um dos tipos de mais
alto índice de cura, hoje em dia chegando à cura completa
em cerca de 70 a 80% dos casos. Na década de 1960,
menos de 30% dos casos de leucemia na infância eram
curáveis. Esses dados estatísticos, antes válidos apenas
no exterior, desde a década de 80 são aplicáveis também
ao Brasil.
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Reconheça os sintomas
Diferentemente do câncer de adulto, o
câncer da criança geralmente afeta as células do sistema sangüíneo e os tecidos de
sustentação, enquanto no adulto, afeta geralmente, as células do epitélio, que recobre
os diferentes órgãos (câncer de pele, câncer
de pulmão). É importante que os pais estejam alerta para o fato de que a criança não
inventa sintomas e, que ao sinal de alguma
anormalidade, levem seus filhos ao pediatra
para avaliação. Os sinais e sintomas dos tumores infantis envolvem manifestações comuns a outras doenças não malignas, por
isso somente um exame cuidadoso e a história do paciente obtida pelo pediatra levantam a suspeita. Entre as manifestações mais
comuns temos: Palidez, anemia; Petéquias
ou equimoses espontâneas, não ligadas a
traumas (manchas roxas); Febre baixa, diária de origem indeterminada; Perda de peso;
Sudorese noturna; Dor óssea ou nas juntas
persistente sem história de trauma local;
Aumento persistente, progressivo e indolor
de linfonodos (ínguas); Massa abdominal
ou em tecidos moles; Dor de cabeça com
dificuldade para andar, acompanhadas de
alterações do sono ou do comportamento e
conduta; vômitos não associados à alimentação; Mancha brilhante dentro do olho (tipo
“olho de gato”); Gânglios linfáticos inflamados; Infecções freqüentes.
Os sinais dependerão do tamanho, da
localização e como a alteração encontrada
afeta o organismo. No caso do câncer se
localizar em uma área crítica como a cabeça, o tumor, ainda pequeno, pode produzir sintomas no início da doença, graças à
pressão que exerce nas partes do cérebro.
No entanto, existem cânceres que passam
despercebidos e só se consegue diagnosticá-lo quando esse se encontra bastante
desenvolvido.

Casos de Sucesso

Persistência e amor
pelo próximo,
gestos que curam!
Gratidão, esta
é base na qual
repousa a sólida
relação construída
pelo GACC-RN com
seus usuários.
Oferecer carinho
e qualidade de
vida para dezenas
de crianças,
adolescentes e
familiares que
não medem esforços
para retribuir
e agradecer
o trabalho
desenvolvido
por voluntários,
funcionários e
colaboradores.
Isso é
solidariedade.
14
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“Os médicos influenciaram muito
na minha recuperação”
que aos 13 anos depois de sofrer
uma queda após um jogo de bola,
machucou o joelho que não mais
desinchava. Acompanhado de sua
mãe procurou tratamento em Natal
e o primeiro diagnóstico foi de produção incontrolável de líquido sinovial, a famosa “água no joelho”.
O tratamento começa e a dor só
aumenta. Depois de dias sem solução, um médico o encaminha para
o Hospital Infantil Varela Santiago e
lá é diagnosticado com osteosarcoma. Começa o tratamento. Dias
difíceis se sucederam, lembra dona
Francisca Bezerra da Silva, sua
mãe e acompanhante: “O GACC-RN foi tudo. Me ajudaram muito,
pensei em desistir. Fomos embo-

ra para São Tomé e o pessoal do
GACC-RN foi até lá conversar com
ele, e convencê-lo a retomar o tratamento. Hoje, quando eu o vejo
aqui saudável e trabalhando, eu sei
que foi o amor e a dedicação dos
voluntários do GACC-RN que mudou o destino do meu filho”, afirma
emocionada dona Francisca. “Logo
que cheguei conheci uma sede pequena e no decorrer do tempo o
GACC-RN foi crescendo e sempre
todos juntos superando os obstáculos e hoje com a luta de todos
temos a sede própria, Posso dizer
que agora as crianças se recuperarão melhor, os quartos são individuais, oferecem um maior conforto
para aqueles que estão em trata-

mento. Sou grato ao GACC-RN por
tudo. Foi graças aos voluntários do
GACC-RN que eu consegui uma
bolsa no Colégio HIPÓCRATES e
mesmo em tratamento conclui o
ensino médio. Em seguida também
através de uma parceria do GACC-RN consegui uma bolsa integral na
UnP e através de Lêda, funcionária
da Instituição, fui informada que o
Banco Itaú necessitava contratar
portadores de necessidades especiais, como a doença me deixou
seqüela e faço uso prótese, me enquadrei nas exigências da empresa
e graças a essa orientação estou a
três anos empregado.”
Jovânio alcançou a cura. E mais
que isso, acredita na vida.

Amor, carinho e coragem

Jovânio e a mãe que sempre esteve por perto

Para esses voluntários, funcionários e colaboradores, cada etapa
vencida, o tratamento e a cura são
os vetores que os recarrega no dia
a dia, dando-lhes coragem para
superar qualquer que seja a dificuldade apresentada e continuar junto
a cada um dos usuários comemorando a vida.
“Fui recebido por pessoas maravilhosas. Os médicos influenciaram muito na minha recuperação,
tive fase em que pensei em desistir,
mas fui estimulado a continuar. Fui
recuperando minha auto-estima e
me superando, a alegria foi aumen-

tando. O câncer atinge as crianças
de forma cruel e sem o apoio dos
voluntários do GACC-RN ficaria difícil recuperar-nos.”
O depoimento acima de Francisco Jovânio Elias da Silva, 24
anos, natural de São Tomé, município do Rio Grande do Norte, localizado há 100 quilômetros da capital
é um exemplo vivo da relação de
respeito e gratidão que existe entre
os usuários e aqueles que prestam
seus serviços ao GACC-RN. Jovânio, um rapaz simpático, de sorriso aberto e muito cordial, era uma
criança aparentemente saudável

Fabrício tem 13 anos e nos
escreveu uma cartinha: “O que o
Grupo de Apoio significa pra mim?
- Muita coisa, só tenho que agradecer. Minha mãe me contou a
história de minha vida. Era gêmeo
com meu irmão Felipe e nós dois
tínhamos leucemia. Felipe faleceu
aos três anos e três meses, eu
estou curado. O Grupo nunca me
deixou faltar nada, principalmente
no tratamento.
Antigamente quando eu não
tinha a gratuidade no transporte,
eles davam a passagem. Dava-me
leite, um sacolão, remédio e o que
eu precisasse e minha mãe não
tinha. Já faz 12 anos que o Grupo
me acolheu. Hoje agradeço a Deus

por ajudá-los a construir a sede que
era o sonho” e assim vai falando e
agradecendo Fabrício, estudante
do 6ª ano da Escola Municipal Maria Alexandrino.
Nos vinte anos do GACC-RN,
felizmente são inúmeras as histórias de sucesso e falar da superação desses pacientes é uma tarefa
gratificante, principalmente quando
se sabe que o depoimento de um
desses jovens ou de seus acompanhantes servirá de exemplo e darão
forças a outras pessoas que se encontram em tratamento. Jovânio e
Fabrício são exemplos para cada
pessoa que precisa e até mesmo
para aquelas que pensam em desistir nos primeiros obstáculos.

Fabrício tocando flauta no Paçoca Cultural
REVISTA DO GACC-RN
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Seja a diferença na vida de alguém

Luanna Daniella Oliveira, 21 anos, estudante do 3°
período do curso de enfermagem na UFRN, há dez
anos descobriu que estava com câncer.
“A descoberta foi inesperada e por meio de uma observação despretensiosa de minha mãe que percebeu
algo estranho na minha barriga, pois aparentava uma
barriga de grávida, entretanto de maneira irregular, voltada toda para o lado direito. Apesar de apresentar alguns sinais sutis - comecei a emagrecer, a ficar pálida,
cuspia muito e, às vezes, me queixava de dores abdominais, mas era só urinar que a dor passava. A dor era
decorrente da compressão que o tumor com quase 4
kg fazia na bexiga. Foram nove dias da descoberta à
cirurgia (09/11 a 18/11/2000). O resultado da biópsia
foi Teratoma Imaturo Grau II. Retirei o ovário e a trompa
do lado direito e comecei o tratamento quimioterápico
no fim de novembro de 2000 até maio de 2001. Após
tudo isto, o acompanhamento segue até hoje.
O GACC entra na minha vida no período em que
estava internada, pois apesar de não ter precisado do
apoio que a casa oferecia - já que meus pais sempre
tiveram condições - certa vez tive contato com um dos
voluntários. Estava eu no isolamento sem querer comer a comida do hospital, daí o voluntário perguntou
se tinha algo que eu queria comer, disse a ele que queria miojo e para minha surpresa ele foi ao supermercado perto do hospital, comprou, preparou-o e levou pra
mim. O fato me marcou e prometi pra mim que um dia
faria por alguém o que um dia fizeram por mim.
Quando passei no vestibular para o segundo semestre achei a oportunidade perfeita para me tornar

“É muito bom poder ver
que se fez a diferença
no dia de uma pessoa e
que esse dia pode ser o
último dia da sua vida”
16
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voluntária. Fiquei no entretenimento, no COHI do HIVS,
além das campanhas de doação de medula óssea.
Com o falecimento de uma paciente que estava
muito ligada a mim, fiquei algum tempo sem ir ao hospital. Então foi quando resolvi aceitar o convite, feito
pela assistente social Maricí, para participar do projeto Criança 2000. Aceitei, nosso trabalho no projeto se
resume em falar, aos professores da rede pública de
ensino, um pouco da instituição, do apoio que ela oferece, da doença, do diagnóstico precoce, do tratamento, do papel do professor nesse diagnóstico, as formas
de ajudar e sobre o cadastro como possível doador de
medula óssea.
Vejo o trabalho voluntário como algo extremamente importante. Bom para quem faz (pois nos tornamos
um ser humano melhor, passando a dar mais valor à
vida, além de ter em mente que um dia pode ser você
que precise – fazer pelo outro o que você gostaria que
fizessem por você) e bom para quem recebe (pois minimiza seu sofrimento). É muito bom poder ver que se
fez a diferença no dia de uma pessoa e que esse dia
pode ser o último dia da sua vida, mas pode ser o dia
que vai marcar sua sobrevivência.
Teríamos inúmeros Jovânios, Fabrícios e Luanas
contando aqui nessas páginas suas histórias de vida e
de cura. Que essas histórias ajudem a escrever o final
feliz de muitas outras.

Luanna, hoje, é voluntária do GACC/RN

A pirâmide se transforma

1991

Quando aquele primeiro grupo de voluntários que atuava
no Hospital resolveu que iria colaborar com as famílias que
vinham com seus filhos do interior do Estado, sem nenhuma
condição financeira e aqui com os filhos internados não tinham como tomar um banho, trocar uma roupa e até mesmo
fazer uma refeição, foi alugada uma sala que vendia objetos e
roupas usadas adquiridas pelo próprio grupo.

A Dumbo Publicidade, cria então a logomarca que foi
utilizada pelo GACC-RN no lançamento da Campanha para
estruturação da sede alugada. Surgiu, assim, a primeira
campanha, o primeiro slogan e as primeiras parcerias com
algumas empresas e pessoas físicas que se juntaram e tornaram real aqueles primeiros passos.

2005

Quando o GACC-RN completou 15 anos, a logomarca
original é refeita, ganha braços e seguindo os mesmos
traços da original é utilizada até o início da reestruturação
institucional, que se daria juntamente com o início da campanha em prol da sede própria.
Durante as reuniões os parceiros viram a necessidade
de se criar uma nova identidade visual, remetendo mais à
essência do que o GACC-RN representa: um conjunto de
pessoas que juntas formam a Instituição e buscam de forma prazerosa (colorida) amenizar o sofrimento de quem
procura o apoio necessário para conquistar a cura.
A Ratis e Ratts cria a atual logomarca (ao lado) e a
campanha “Superamigo GACC”.

2006

A campanha Superamigos é um sucesso, começa a ser
veiculada na então TV Cabugi e na Tribuna do Norte e todos falam, desenvolvem alguma ação, juntam-se a outros
e, assim, atinge-se o objetivo inicial de conclamar cada
potiguar, cada visitante a se tornar um superamigo GACC.
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2007

A Briefing Publicidade assume a tarefa, até então desempenhada tão bem pela Ratis e Ratts.
Toda a sua equipe se compromete com a causa e
assim nasce as primeiras Mascotes e a campanha
de sustentação que faz um elo com os “Superamigos”, pois os personagens criados se vestem com
roupas e capas remetendo o público à campanha
anterior.

2008

O Grupo de Apoio a Criança
com Câncer é uma entidade de
utilidade pública sem fins
lucrativos, com uma
diretoria formada exclusivamente por voluntários. O GACC presta
assistência à crianças e adolescentes com idade entre 0 e 18 anos, bem
como à seus familiares, oriundos de municípios do Rio Grande do Norte e
outros estados.

VIRTTUS /

EVOLUÇÃO

Uma vez que a demanda aumentava, a Virttus Publicidade trabalhar em
conjunto, auxiliando com
campanhas
Saiba
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ças para o Brega Solidário. Em seguida, a Virttus cria a campanha de cadastro de possíveis doadores de medula
óssea, a de inauguração da sede própria e, com o encerramento das atividades da Briefing, torna-se oficialmente a
agencia de publicidade do GACC-RN.

O QUE É O GACC?

Para fazer parte dessa missão basta
ter o poder da solidariedade.

CAMPANHA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Desde 1990 lutando pela vida.

Grupo de Apoio à Criança
com Câncer - Natal / RN

Prestar
assistência
psicossocial,
nutricional e jurídica às crianças e adolescentes em tra- tamento oncológico e
hematológico e seus familiares, minimizando
suas necessidades básicas fundamentais, resgatando, assim, sua inserção na sociedade com
prioridade, dignidade e cidadania.

MISSÃO DO GACC

O QUE É MEDULA ÓSSEA?

COMO É FEITA A DOAÇÃO?

A medula óssea é um tecido líquido que ocupa
o interior dos ossos, sendo popularmente
conhecida como tutano. Nela são produzidos
os componentes do sangue: hemácias
(glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos
brancos) e plaquetas. O transplante de
medula óssea é recomendado para
pacientes com doenças que
afetem as células do sangue,
como Leucemias, Anemia Aplástica e Linfomas.
O transplante consiste na substituição da medula doente por uma
saudável. Com isso, o organismo
do paciente transplantado passa
a produzir novas células da
medula óssea e do sangue,
comuns as do doador.

Existem duas maneiras diferentes de se
realizar a doação, a escolha do procedimento mais adequado é do médico. No
primeiro caso, com o doador anestesiado em
centro cirúrgico, a medula é retirada do
interior dos ossos da bacia por meio de
punção. Os doadores retornam às suas
atividades habituais uma semana após
a doação. O segundo procedimento
chama-se
aférese. Nele o doador
toma um medicamento
que permite a retirada das
células da medula óssea
pelas veias do braço. Nos
dois casos, a medula óssea do
doador se recompõe em
apenas 15 dias.

O PODER DO DIAGNÓSTICO PRECOCE
Detectar o câncer é um desafio, por isso, fique atento a todos os sinais e logo
após a constatação procure um médico, pois quanto mais cedo for diagnosticado, mais eficaz será o tratamento, aumentando, assim, as chances de cura
da criança.
01. Febre persistente sem causa identificada;
02. Manchas roxas, sem machucados visíveis ou sangramento inexplicável
(boca, nariz, ouvido e ânus);
03. Aumento do volume abdominal ou dores constantes na barriga;
04. Perda de peso;
05. Íngua com crescimento progressivo;
06. Crescimento dos olhos ou conjuntivite crônica;
07. Dores nos ossos e nas juntas, com ou sem inchaços;
08. Anemia inexplicável ou palidez acentuada;
09. Vômitos acompanhados de dores de cabeça, diminuição da
visão ou perda de equilíbrio;
10. Reflexo branco da pupila ao incidir a luz (olho de gato);
11. Feridas que demoram a cicatrizar e que aparecem sem causa identificada.

ESCOLHA A MELHOR FORMA E CONTRIBUA. O GACC
PRECISA DE DO SEU SUPER PODER NESTA MISSÃO.
Doador mensal - A partir de um formulário próprio, disponível em nossa sede ou agendando
uma visita em sua empresa, você autoriza o Banco do Brasil a transferir mensalmente, direto de
sua conta, o valor que desejar para a conta do GACC. (Banco do Brasil – Agência 3293-X, Conta
Nº 501.503-0).
Troco do passe - Ao comprar os vales na SETURN você pode doar o troco. O valor
arrecadado será destinado à instituição.
Telemarketing - Doando através do nosso telemarketing a instituição se encarrega mensalmente de buscar sua contribuição. (84 3211.0743)
Cidadão Nota 10 - Ao juntar e doar notas e cupons fiscais para
o GACC você participa da campanha “Cidadão Nota 10”.
Outras formas de doação:
Doando alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis,
material de limpeza e outros itens necessários à
manutenção da instituição.
Doando roupas, calçados e objetos em bom estado de
uso para comercialização de nosso bazar ou sendo um
voluntário GACC.

Chegam os químios

2010

Up grade nos mascotes e nos químios, dando-lhes
mais movimento e leveza nos traços. Edição da HQ GACC-RN, ambos a cargo da equipe da Soluções Criativas.

Com todas as informações sobre o câncer infantil e o doloroso processo do tratamento pela quimioterapia, Rafael Núbili de
Moraes criou “heróis” que entram em ação
contra a doença.
Dessa forma surgiram os Químios, nome
dos 22 heróis carecas, de cores e detalhes
diferentes que de uma forma mais leve nos
remete à quimioterapia. Como o GACC já
trabalhara com temas de super heróis, o
arquiteto imaginou heróis que entrariam em
ação contra o vilão “câncer”.

Selo dos 20 anos
do GACC-RN
REVISTA DO GACC-RN
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PROJETOS
O GAAC-RN, através de
campanhas de sensibilização
e de divulgação consegue
captar recursos para manter
suas atividades

Criatividade
é a alma
do sucesso

A sobrevivência da entidade e suas atuações depende diretamente das colaborações que recebe de
terceiros. As doações em dinheiro podem ser feitas diretamente na sede da Instituição ou através do Telemarketing, cujos “mensageiros”, devidamente identificados, são direcionados conforme agenda previamente
acordada com o doador.
Também é possível doar roupas, calçados e qualquer objeto em bom estado que são comercializados
no bazar permanente na sede da Instituição. Até cinco
anos atrás essa era a única fonte de renda.
O Setor da “Nota Solidária” formado por voluntárias
que arrecadam, separam e cadastram notas fiscais
junto ao programa de educação fiscal “Cidadão Nota
10” da Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte - SET/RN, é outra fonte de renda que cobre
algumas necessidades mediante projetos apresentados pela administração do GACC-RN, a exemplo da
compra do elevador da sede.
No entanto, são várias atividades, ações e projetos
desenvolvidos pelos vários setores da Instituição com
o intuito de atender as necessidades de seus usuários
e acompanhantes e continuar cumprindo sua missão.
Conheça melhor algumas dessas ações:
20
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Brega Solidário

Há quatro anos, um grupo idealizou e realizou o primeiro “Brega
Solidário” com o intuito de arrecadar fundos para a Instituição, além
de oportunizar um encontro lúdico entre aqueles que fazem o dia a dia
do GACC-RN. O sucesso foi tanto que o GACC Já completa quatro
edições da festa.

CAMPANHA MEDULA ÓSSEA
Diante da dificuldade de se
encontrar doadores compatíveis, desde 2002, foi criada essa
campanha que tem aumentado
expressivamente o número de
cadastrados nos últimos anos,
no Rio Grande do Norte.

Diagnóstico precoce

Doe o troco

Sabendo que o diagnóstico
precoce e correto de um câncer é
fator fundamental para o alcance
da cura, desde 2000, voluntários
do GACC-RN em parceria com o
SESI-RN e a INTER TV CABUGI,
compõem a caravana do “Criança
2000” e em diversos espaços públicos divulgam informações sobre
os sintomas da doença.

Por iniciativa do Secretaria de
Transportes Urbanos, o Projeto
“DOE o troco” iniciado em março
de 2005, levou seus funcionários
começaram a incentivar aos usuários de vales a doarem suas moedas de troco em prol do GACC-RN,
possibilitando, um ano depois, a
aquisição do primeiro veículo, pela
quantia de 57 mil reais.

Sorrindo pela Vida
Desenvolvido pelos departamentos de psicologia, social e de
eventos, o projeto “Sorrindo pela
Vida” objetiva a realização de visitas e passeios que propiciem
acesso à cultura, história local e entretenimento para as crianças em
tratamento e seus familiares.

Gourmet Solidário
O Projeto Gourmet Solidário
consiste em estimular a gastronomia regional em parceria com chefs e restaurantes da cidade. Parte
da venda de pratos especialmente
criados pelos parceiros é revertida
para GACC-RN.

REVISTA DO GACC-RN
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Mãe Luz

O Projeto fotográfico Mãe Luz, tem como objetivo resgatar a autoestima das mães das crianças assistidas pelo GACC-RN.
O câncer Infantil demanda mães-acompanhantes com dedicação
exclusiva aos filhos.

Nota Solidária

Projeto União
Proporcionar um maior vínculo,
compromisso e união entre INSTITUIÇÃO e a FAMILIA das crianças
e dos adolescentes em tratamento
oncológico e hematológico cadastrado no Grupo de Apoio a Criança
com Câncer - GACC-RN.

A Campanha “Cidadão Nota
10” é uma iniciativa do programa
de educação fiscal da SET/RN que
visa conscientizar a população da
importância socioeconômica dos
tributos, estimulando a emissão voluntária de notas e cupons fiscais
relativos ao ICMS, o que viabilizou
parte da construção da sede própria, aquisição de um elevador, de
um automóvel, entre outros.

Humanização Viva
Este projeto tem como objetivo
proporcionar às mães das crianças e adolescentes com câncer e
doenças hematológicas, assistidos
pelo GACC-RN, uma convivência
harmoniosa, através de uma ocupação que lhes traga no futuro um
complemento financeiro, através
de oficinas, seminários e cursos,
fortalecendo-as enquanto cidadãs.

Paçoca Cultural
O Paçoca cultural, além de minimizar o doloroso tratamento do câncer infantil, o projeto tem também o
objetivo de atender necessidades
de conhecimento da cultura potiguar
aos usuários GACC-RN, oriundos
dos diversos municípios norte-rio-grandenses e, por vezes, impedidos pelo processo de tratamento
rigoroso como o de câncer, de participarem de atividades culturais.

Tudo que a gente deseja é ver o seu negócio assim:
com saúde para dar e vender.
SETOR HOSPITALAR. ONDE TEM CRESCE NORDESTE, TEM CRESCIMENTO.
O Cresce Nordeste, do Banco do Nordeste, continua sendo a melhor opção para você implantar,
ampliar ou modernizar o seu negócio. São financiamentos com prazos mais longos e juros mais
baixos para qualquer porte ou setor. E se o investimento for no semiárido, as condições são ainda
melhores. Aproveite e não esqueça: onde tem Cresce Nordeste, tem crescimento.
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NOVA SEDE
Uma equipe de arquitetos voluntários
se envolveram no projeto, iniciado pelas
arquitetas Silvia Furtado e Heloísa Montenegro que fizeram todas as alterações
de acessibilidades exigidas.
O projeto arquitetônico é de Carlos
Ribeiro Dantas, a sinalização interna do
Arq. Rafael Núbile e a coordenação e
gerenciamento da obra ficou a cargos
dos engenheiros Antônio Júnior, da Porto
Gaspar, Dr. Adrian e engenheiro Ronald
Dantas Cavalcante da IB 32 Emprendimentos Imobiliarios LTDA.

Com muita ajuda,
muito esforço e
uma torcida bem
grande, a nova
sede do GACC foi
concluída

A nova sede

Parceiros importantes

Lampadinha, Armazém Pará,
G5, Carlos Ribeiro Dantas, Porto
Gaspar, Marmore LTDA, Infoarte,
Luminare, Flora Móveis, Neto Marceneiro, Reis dos Colchões, Iskisita Atacado, Vipetro, Criare Móveis
Modulados, Arte e Piso, Viveiro Marina Esse Engenharia, Braz digital,
Luminare iluminação, Oficina da
Luz, Martex, Envipol, Revista Formas, Industrias Becker.
“Nesses 20 anos, muita história
para contar, muitas dificuldades e
barreiras foram vencidas principalmente pela dedicação e empenho
das pessoas, transformando essa
instituição e dando-lhe a credibilidade necessária para crescer e ajudar
ainda mais, merecendo, portanto, o
mais nobre de todos os parabéns
que é o de antes de si, ajudar aos
que mais precisam. Muito nos hon24
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ra a Porto Gaspar Construções ter
participado da construção da realização do sonho da sede própria”,
relata Adrian Porto Gaspar.
Voluntários colaboradores que
articularam com os parceiros e com
os arquitetos: Suzana Alves, Marta
Lígia, Bernadete Lopes, Marcelo
Nepomuceno, Bianca Dantas Araújo e Anana Rachel Baracho.
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Colaboradores em visita a obra
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Arquitetos envolvidos: Juliana M. Montenegro, Maria Candida Carvalho, Wania
Romero, Gladys Fernandes, Francisca Faria (Nininha), Maria Luiza Negreiros, Marcio
Henrique Y. Rodrigues, Getulio Madruga,
Marcia Monteiro, Alberto Barreto, Claudia
Nobrega, Carolina Melo, Michele Mota, Gisele Costa, Marcelo Moura, Gisele Freire,
Gracita Lopes, Pollyana Pinheiro Teixeira,
Fernanda Bezerra, Isabelle V. Guimarães,
Bárbara Nobrega, Maria Elisa Barros, Ludmila Azevedo, Mariana Gurgel, Marjorie
Leão, Adriana Gerab, Patricia Lago, Valeria (SCA), Ticiana Martins, Ana Virgínia Veras, Angelina Costa, Carol (Delano), Karine
Mendes, Aline Balloussier, Maria Cláudia
Leite, Kelly Santos, Tatiana Gurgel, Mara
Azevedo, Jamile Moura, Cyntia, Jaciara, Lorena Barros, Amalia Barbalho, Cesar Henrique, José Aureliano, Olga Portela, Anna
Rachel, Bianca Dantas, Ana Paula F. de
Azevedo, Gilmar Siqueira, Pollyana Rangel,
Silvia Fernandes, Ana Clara, Gracinha Madruga, Mariana Madruga, Ceres Knoll, Ana
Luisa Aranha, Fernanda Carmo, Simone
Carmo, Cynthia Louback, Andréa Alcântara,
Daliana (Armazém Pará), Janice Costa, Ana
Mirian, Camila Montenegro, Wania Romero, Glênio Leilson F. Lima, Luzia Emereciano, Mychelle Araújo, Anne Caroline Araujo,
Xianny Brito, Cecilia Palhano, Aline Macatrão, Kallyne Bezerra, Lilian Brito, Patricia
Maia, Emanuelle Oliveira, Luciana Mércia,
Carolina Fontes, Roberta Caldas, Tatiana
Petri, Ana Luiza Cavalcanti, Louice Alvares
Melo, Mariana Cunha Negromonte, Raul
Justis, Isabelle Carvalho, Ana Heloisa Brito,
Maria Luiza Lamas, Bárbara Nobrega, Conceição Wanderley, Juliana Cardoso, Patricia
Lopes, Viviane Teles, Ramon Vasconcelos,
Kelly Cristhine S. de Morais, Alexandra G.
de Medeiros Silva, Camila Barros Teixeira,
Juliana Dias, Mariana Dias, Mario Rubio,
Ubarana Jr, Ysnara Almeida e Laís de Paulo
e Revista Formas.
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De cima para baixo, esquerda
para direita: algumas arquitetas
envolvidas no projeto, brinquedoteca, sala de odontologia,
sala de informática, refeitório,
um dos quartos e cozinha

SUPERAMIGOS

Empresas,
dirigentes ou
pessoas que
contribuíram
para o sucesso
desse projeto,
levando
carinho,
suprimentos,
alegria e
calor humano
para as
crianças em
tratamento

28

REVISTA DO GACC-RN

Mãos
Amigas

Empresas geram riquezas,
criam empregos e pagam impostos, criados para serem revertidos
em prol da sociedade. Na atualidade, empresas de sucesso já descobriram que lucro, produtividade
e imagem positiva da marca estão
associados diretamente à sua responsabilidade social. Os balanços
empresariais já mostram indicadores econômicos além da produção
e do consumo de bens e serviços.
Independente de modismo ou
novas tendências, nessas duas décadas de existência, o GACC-RN
conta com anônimos, alguns parceiros factuais, outros mais onipresentes. Instituições e empresas dos
mais variados segmentos sociais,
todas importantes e essenciais
para a consolidação como Instituição séria, cumpridora de sua missão junto aos norte-rio-grandenses.
Seria impossível entrevistar ou
citar todos aqueles que durante
esses vinte anos colaboram com
o GACC-RN. Cirne Júnior, Center
Vídeo, Ponto Criativo, Virttus Propganda, Inter TV Cabugi, Tribuna do
Norte e demais veículos de comunicação; Hemonorte, Hemovida, Seturn, Adlim, SESC, Fiern, SESI, são
inúmeros que à sua maneira, de
sua forma e condições tornaram-se
mantenedores da Instituição.

Voluntários e superamigos do GACC-RN

A Petrobrás, apoiadora da Campanha de Medula Óssea, patrocinou a ambientação da sala de
psicologia e contratou monitor para
aulas de informática e um pedagogo para dar apoio pedagógico às
crianças assistidas pela Instituição,
envolvendo seus funcionários, a
exemplo do gerente geral do Rio
Grande do Norte e Ceará, Joelson
Mendes, que fala do envolvimento
social da empresa: “é emocionante ser gestor em uma Companhia
que se preocupa em promover e
apoiar ações sociais, especialmente àquelas que alcançam crianças
e adolescentes em situações tão
delicadas quanto às que são atendido pelo GACC-RN”.

Portador dos títulos de utilidade
pública municipal, estadual e do
Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS, a Instituição conta
com ajuda do Estado, através de
campanhas como “Cidadão Nota
10” e goza de credibilidade junto
ao meio político, independente de
partidos. No seu aniversário de vinte anos, vários vereadores, deputados enviaram suas congratulações
e visitaram a sede, como o ex-governador Iberê Ferreira e a Governadora eleita, Rosalba Ciarline que
ratifica os discursos dos demais:
“o GACC-RN é uma instituição
que realiza um excelente trabalho
em nossa sociedade, tornando-o
imprescindível, tanto pelo trabalho

“É emocionante ser gestor em uma
Companhia que se preocupa em
promover e apoiar ações sociais”
Joelson Mendes, gerente geral da Petrobras/RN
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União de esforços e pessoas

“Somente pelo amor é possível
fazer tão abençoada missão de
zelar pelo bem-estar do próximo”
Rosalba Ciarline, Governadora do Estado
efetivo que realiza como pelo principal gesto que executa no seu dia-a-dia: o amor ao próximo. Somente pelo amor é possível fazer tão
abençoada missão de zelar pelo
bem-estar do próximo” e complementa desejando aos voluntários
do GACC-RN vida longa para que
o amor seja praticado sem limites.
Para o deputado estadual Hermano Morais “é visível o empenho
dos diretores, funcionários e colaboradores do GACC-RN na luta
pela garantia dos direitos básicos
das crianças atendidas pela institui-

ção, que enfrentam não somente a
difícil batalha contra o câncer, mas
esbarram também nas questões
sociais, como a falta de condições
de custear o tratamento. Destaco,
portanto, a importância do papel
desempenhado pelo GACC-RN,
pois minimiza as necessidades básicas dos pacientes e suas famílias,
resgatando a dignidade e a cidadania daqueles que estão passando
por um momento delicado”, finaliza
o fundador da Frente Parlamentar
Municipal em Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

Café-da-manhã oferecido aos parceiros do GACC-RN
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Primeiro veículo adquirido pelo GACC-RN

Sentimento pactuado pelos diretores da Destaque Promoções
que se orgulham de fazer parte da
história do GACC-RN. Diva Duarte
testemunha, “a luta foi contínua por
recursos para as mínimas coisas,
para se ter um lugar para acolher
as crianças, depois por uma sede
e em seguida os projetos e demais
atividades da casa. Orgulhamos-nos, em tê-los como parceiros,
amigos e realizadores de um sonho
e gostaria de pedir a todos que os
ajudam que não desistam diante
das dificuldades”, finaliza a diretora
que constantemente encontra formas de colaborar com a Instituição.
Como já falamos, nos últimos
anos são muitas as mãos que se
unem. São empresas que colaboram e pessoas que se dedicam.
De acordo com Rosa Reiko Hannaka, um dos próximos desafios
será garantir a sustentabilidade da
Instituição, através de parcerias e
projetos destinados à sua manutenção. “Nossos desafios durante
esta gestão foi concluir a construção da sede, organizar o orçamento, manter um controle mensal das
despesas em relação à receita e
apresentar os resultados a cada
colaborador, a cada parceiro. Re-

estruturamos o quadro funcional e
organizacional, colocamos um organograma para funcionar, buscamos profissionais mais qualificados
em suas funções, mas falta ainda
criar a sustentabilidade”, meta a ser
alcançada ratifica a voluntária que
exerce a função de diretora financeira da Instituição.
Como diz Moreno Gaiba, empresário que junto com seus sócios
colaborou desde a compra do terreno à mão de obra da construção
da sede própria e que continua
colaborando no que é possível,
“O Grupo de Apoio a Criança com
Câncer é um patrimônio de todos,
principalmente do Estado. Tudo o
que for possível fazer (por todos)
deve ser feito, principalmente para
o bem das crianças e também para
o orgulho dos norte-rio-grandenses e exemplo a ser seguido”. De
acordo com idealizador da Àrvore
dos Sonhos, os administradores
do Midway Mall, “poucas instituições traduzem tão bem princípios
de perseverança, boa vontade, humildade e ética e por todos esses
aspectos, temos plena certeza que
o GACC-RN é hoje um exemplo
de cidadania a ser seguido no Rio
Grande do Norte”.

Nas palavras de Caio Fernandes é uma dessas formas que
encontramos na vida de devolver
a DEUS um pouco do muito que
ele nos dá, seja em ajuda financeira ou de mão de obra voluntária. São vinte anos de dedicação
incansável e prazer inestimável
em servir a quem precisa. De um
Fiat Utilitário a uma Kombi 0 km,
conseguida através da campanha “Doe o Troco”. Da tristeza do
desabamento de parte do teto da
antiga sede alugada na Av. Deodoro da Fonseca à sede própria
na Av. Floriano Peixoto. Tudo isso
serve de estímulo a quem fez e faz
a história do GACC-RN.
O apoio da imprensa, dos veículos de comunicação, do jornalista ou publicitário também é
fundamental na construção da
imagem institucional. Nas palavras de Flávio Rezende, pode-se
imaginar o fundamental apoio dos
demais profissionais que atuam
na mídia: “conheço o GACC-RN e
como jornalista já fiz muitas reportagens, como colunista divulguei
tudo que foi solicitado, como cidadão dou minha contribuição e,
agora, como parceiro por dirigir
também uma ONG, sou grato ao

GACC-RN por ajudar a Casa do
Bem. É um prazer ter o GACC-RN
e vê-lo atuando de maneira tão
séria e profissional, possibilitando
ajuda em diversas áreas para estas crianças necessitadas de cuidados especiais”.
Os exemplos que citamos são
somente algumas amostras daquelas instituições, personalidades ou empresas que contabilizam em seus currículos mais que
cursos e atuações profissionais
e em seus balanços, indicadores
que vão além da produção e do
lucro, contabilizam solidariedade.
Além das Empresas podemos citar instituições como o Tribunal de
Justiça que cede seus espaços
para a realização de campanhas
do GACC-RN, o Hemonorte, o
Hemovida, a Secretaria de Tributação do Estado, os Conselhos
das Crianças e do Adolescente, a CEASA, a Polícia Federal, a
AMARN e Armazém da Caridade,
entre outros.
Fazer o bem compensa e o
GACC-RN, através de quase trezentas crianças e adolescentes
cadastrados e suas famílias agradece a cada um que colabora citado ou não, conhecido ou anônimo.
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CHAPÉU

José Dantas de Paiva
Juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Natal-RN

O direito a saúde

Os direitos fundamentais da
pessoa humana são direitos naturais, essenciais a sobrevivência
do ser humano, quer seja criança, adolescente, jovem ou adulto,
para que ele possa nascer, crescer e viver com dignidade, especialmente se essa pessoa é uma
criança ou um adolescente. Mais
do que nunca são necessários
promover e defender esses direitos, com implementação de políticas sociais públicas de prevenção
e restauração.
Dentre esses direitos está o direito fundamental à saúde.
No art. 196 da Constituição Federal, garante-se o direito à saúde, devido pelo Estado, tornando
à criança e o adolescente credores desse direito, e o art. 227, divide com a família e a sociedade,
como co-responsáveis, o dever de
promover e defender esse direito.
É tanto que, hoje, como nunca,
está ocorrendo a judicialização
da saúde no Brasil. Por falta de
assistência do poder público, as
pessoas estão recorrendo ao judiciário com o objetivo de ter assistência médico-hospitalar e de
medicamentos. É uma realidade
que nós estamos vivenciando.
Nesse segundo momento, sem
substituir o Estado, tanto à família
quanto à sociedade devem fazer a
sua parte. Enquanto o Estado não
disponibiliza serviços públicos de
prevenção as doenças e de recu-
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peração de pessoas que necessitam de atendimento médico e
hospitalar, é necessária a participação da sociedade em todas as
áreas de políticas públicas e sociais, como faz de forma solidária
e eficaz o GACC, no RN.
Quando se fala nessa Intituição, percebe-se que se trata de
um trabalho de responsabilidade

“Cada criança
ou adolescente
curado é uma
batalha vencida
e um passo
na melhoria
do atendimento
e da resposta
à sociedade
e à família”
social, voluntário, composto por
pessoas abnegadas, que buscam não só a satisfação pessoal
de servir, mas, especialmente, de
assistir pessoas necessitadas e
carentes de recursos financeiros.
Com isso, não prestam só um serviço econômico, de suporte material, mas, acima de tudo, afetivo,
fundamental na recuperação de

crianças e de adolescentes. Há
estudos que mostram que a presença e a assistência, afetiva, da
família e de pessoas amigas, ajudam no tratamento das pessoas
enfermas e hospitalizadas. Nesse
momento, em que o GACC-RN
comemora vinte anos de existência, quero também compartilhar dessa alegria e momento de
vitória. Todos os dias vencemos
uma batalha. Cada criança ou
adolescente curado é uma batalha vencida e um passo na melhoria do atendimento e da resposta
à sociedade e à família. Parece
pouco, mas não é. É muito. Digo
isso, com a experiência de pai, juiz
da infância e da juventude e cristão que sou.
Como magistrado, presto jurisdição à criança e ao adolescente
com direitos violados ou ameaçados. Realizar um trabalho de
prevenção e de restauração de
direitos é de extrema complexidade, tanto quanto assistir crianças
e adolescentes vítimas, por exemplo, do câncer. No entanto, não
podemos desistir. A perseverança
deve ser a tônica de quem trabalha nas áreas sociais e da vida.
Nunca desistir. Acreditar sempre.
A história mostra que, às vezes, nem vemos o resultado. Há
casos de heróis, santos e santas
que não viram o resultado do seu
trabalho, mas, eles existem e são
eternos.
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Paçoca Cultural

Festa Brega

EVENTOS

Natal

15 anos
Homenagem da Câmara Municipal
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Feiras e Bazar
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EVENTOS

Carnatal 2010

Mãe Luz

Bureau

BY A D R I A N A K E L L E R

São João

virtus

36

REVISTA DO GACC-RN

COMO AJUDAR
Doador Mensal

Seja um doador mensal do
GACC-RN. A partir de formulário
próprio, disponível em nossa sede,
ou agendando uma visita em sua
empresa, você autoriza o Banco do
Brasil transferir de sua conta o valor
que desejar (R$ 5,00, R$ 10,00 ou
qualquer outro valor) para conta do
GACC-RN (BB, Conta nº 20.608-3,
Agência 3293-X).

O GACC-RN atende quase três centenas
de crianças, dando-lhes suporte
psicossocial, hospedagem, alimentação,
complemento de medicação, fraldas,
cestas básicas e mantém suas
atividades graças ao apoio e doações
de empresas, instituições públicas e
da comunidade em geral

Chegou a hora
Os bonecos químios são uma
criação de Rafael Núbili

Usuário de transporte
público

Ao comprar seus vales na SETURN, doe o troco. Mensalmente a
SETURN entrega ao GACC-RN os
valores arrecadados e juntos fazem
uma prestação de contas que fica
à disposição dos usuários e expostas nos locais de vendas;

Outras formas de ajudar

• Realizando ou colaborando com eventos e ações em prol do GACC-RN;
• Doando alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, material de limpeza e outros itens necessários
à manutenção da Instituição;
• Doando através do nosso telemarketing que mensalmente se encarrega de buscar sua contribuição
(84-3201-0743);
• Doando roupas, calçados e objetos em bom estado de uso para comercialização em nosso Bazar;
• Juntando e doando notas e cupons fiscais para que o GACC-RN participe da campanha “Cidadão Nota 10”;
• Sendo um voluntário GACC-RN.
• Existem essas formas de ajuda e você pode inventar a sua. O GACC-RN precisa de você!

Endereço

R. Floriano Peixoto, 383 Petrópolis - Natal/RN - CEP: 59072-520
Fone: (84) 4006.6800 - Fax: (84) 3221.5684 - www.gaccrn.org.br
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