A

o assum ir a Pr esidênc i a do
Grupo de Apoio à Criança com
Câncer em 2019, abracei o compromisso de contribuir de forma positiva
com a causa do câncer infanto-juvenil. É
um desafio ser gestora de uma Instituição
que há trinta e dois anos realiza muito
trabalho com amor, solidariedade e resultados expressivos na vida dos assistidos.
Nossa meta é continuar cumprindo a
missão com qualidade, atendendo a todos
que precisarem de assistência e dando
suporte ao tratamento e recuperação das
quase 300 crianças e adolescentes do
GACCRN.
O Ano de 2020, com a pandemia do
covid-19, enfrentamos um desafio ainda
maior, garantir os atendimentos e assistência às famílias no momento que mais
precisavam de ajuda, e isso, só foi possível graças ao apoio e suporte de todos:
doadores diretos e indiretos, potiguares
anônimos que de alguma forma contribuíram com doações financeiras, em alimentos, kits de higiene e limpeza, lives etc,
colaboradores e voluntários que entendeTania Rocha Cabral - Presidente Voluntária
ram que nesse momento se fez necessário
ausentar-se fisicamente da Instituição, mas o GACCRN necessitava de sua colaboração de
outras formas, e todos, dentro de suas possibilidades realizaram suas contribuições.
Um novo ciclo se inicia e continuo firme e reafirmo o meu compromisso em continuar
cumprindo com a missão. Essa gestão quer deixar um legado e para isso estamos em busca
de certificações que elevará o status da Instituição para um reconhecimento de excelência e
transparência no atendimento realizado pelo GACCRN.
Ao término desse primeiro mandato, descrevo aqui as ações realizadas por essa diretoria durante o biênio 2019/2021.
Tânia Maria Rocha Cabral
Presidente Voluntária do GACCRN
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DIRETORIA

N

o dia 15 de Junho de 2019,
ocorreu na sede do Grupo de
Apoio à Criança com Câncer, a
solenidade de posse da atual diretoria da instituição, eleita para o Biênio 2019-2021. Assumiu a presidência do Grupo, Tania Rocha
Cabral, após o a gestão de 2 anos da voluntária Francineide Barbosa. As eleições ocorrem
a cada dois anos e conta com o voto exclusivo
dos voluntários da instituição.

GESTORES BIÊNIO 2019/2021
Tânia Maria Rocha Cabral
PRESIDENTE
Ângela Nazaré Gomes de Sena
VICE PRESIDENTE

Rosa Reiko Hannaka
PRIMEIRA TESOUREIRA
Maria de Fátima Souza
SEGUNDA TESOUREIRA
Josenilde Alves de Oliveira
PRIMEIRA SECRETÁRIA
Francineide Sérgio Damasceno Barbosa
SEGUNDA SECRETÁRIA
CONSELHO DILIBERATIVO
Ítalo Cabral
Rosa Reiko Hannaka
Dulzimar Varela de Assis

CONSELHO FISCAL
Amós Oliveira de Assis
Marcus Vinícius Pereira
Zildilene Cassiano de Figueiredo Sabino
Kemil Varela Amy Faraj
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO GACCRN

RECURSOS HUMANOS
Restruturação do quadro de pessoal:

A

o assumir em junho/2019, o GACCRN tinha em seu quadro de funcionários
58 empregados, com um custo mensal de R$ 112.212,46, fora os encargos
sociais e outras obrigações trabalhistas. Iniciamos ouvindo cada colaborador, suas dificuldades, avaliando a capacidade técnica e realizando alguns ajustes. Nos
seis primeiros meses de gestão dedicamos a ajustar setores, ouvir voluntários, onde
desenvolviam suas atividades e reduzir a folha de pagamento, alguns desligamentos
foram necessários. Em dezembro de 2019 a folha a folha já havia reduzido para R$
104.383,90, atualmente a folha está na média de R$ 106.858,00 e 51 colaboradores. com
a pandemia do covid-19, tomamos providências no sentido de garantir a segurança dos
assistidos e seus responsáveis hospedados na sede. os atendimentos as famílias continuaram. Recebemos orientações da Dra. Zélia sobre ficar na instituição aquelas crianças
que estavam em tratamento quimioterápico. protocolos de higiene foram adotados. Algumas decisões administrativas / financeiras foram necessárias para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e dos atendimentos aos assistidos, como custeio de
remédios, exames, cestas básicas, despesas administrativas, etc.
. Central de doações: funcionando com turmas reduzidas – redução de salário e carga
horárias da operadoras em 50%. tudo conforme medida provisória do governo federal
. Administrativo: alguns funcionários tiveram redução de 50% de carga horária e salários;
outros de 25%, 04 contratos foram suspensos e alguns funcionários tiveram as férias
antecipadas. tudo conforme medida provisória 936 do governo federal.
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Parceria Voluntária nos Processos de RH:
O objetivo foi realizar alguns processos seletivos, inclusive da supervisão de RH,
hoje dispomos de um profissional qualificado.
DOS RECURSOS HUMANOS
Setor
Serviço de Odontologia

Administrativo

Financeiro

Desenvolvimento
Institucional

Central de doações

Coordenação de
voluntários

Profissionais
Odontólogo voluntário

01

Gerente
Supervisora de Compras
Auxiliar de almoxarifado
Spervisora de RH
Recepcionista
Motorista
Auxiliar Administra�vo
Voluntários
Captação e eventos
Voluntários no setor de eventos

01
01
01
01
01
02
01
01
01
09

Jovem aprendiz

02

Imprensa / comunicação
Bazar
Voluntários no bazar
Supervisor cobrança e operação
Operadoras de telemarke�ng
Motoboys

01
01
10
01
12
10

Coordenador de voluntários
Auxiliar administra�vo

01
01

Número de voluntários Cadastrados

98

Hospedagem e Limpeza Supervisora da casa

Equipe Multidisciplinar

Cozinha

Qtde.

01

Auxiliar de serviços Gerais

03

Assistente Social
Nutricionista

01
01

Pedagoga

01

Cozinheira
A S G – Plantão diurno

01
02

A S G – Plantão noturno

92
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R.H.
No início de nossa gestão, percebemos que alguns pontos precisavam ser alinhados,
principalmente ao que se refere a gestão de pessoas, havia uma supervisora no setor, mas
observamos que funcionava a rotina de departamento de pessoal, no entanto, o humano
não existia. Vários problemas foram detectados. Havia uma total incapacidade de relacionamento interpessoal da supervisora do setor com vários colegas, clima tenso entre muitos
funcionários, fofocas, etc. Nossa primeira atitude foi buscar ajuda com um profissional da
área que de forma voluntária passou a acompanhar o setor. Procedimentos foram implantados, houve o desligamento da supervisora e processo seletivo para nova supervisão, com
qualificação técnica para função. Reuniões periódicas, reconhecimento e destaque do mês
com funcionários foram retomados, em cada reunião buscávamos colaboração de profissionais voluntários que pudessem agregar valores e ao mesmo tempo tratar as situações
adversas acima relatadas. Foram realizados 06 processos seletivos. Surgiram parcerias
com Cristiano Setta, Venâncio Queiroz, Glácia Marilac (voluntária da Instituição), Franklene
Barreto e outras. Temos no RH o Médico do Trabalho Dr. Amós (membro da diretoria) que
desde sempre é responsável pelo Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional,
realizando todos os exames de admissão /demissão, periódicos e elaboração do PCMSO,
PPRA e PPP de forma voluntária. Durante a pandemia, ele tem nos orientado nos procedimentos dos colaboradores afastados pela doença ou por ter familiar em casa com diagnóstico comprovado.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS
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RECEPÇÃO E TRANSPORTES:

T

ambém foi necessário realizar
ajustes nesses setores. A recepção, a porta de entrada da Instituição, no entanto, havia uma confusão no
acesso tanto do público interno, como para
visitantes. Ajustamos alguns procedimentos
realizados pela recepção, implantamos um
controle de entrada de visitantes, anotando
nome e documento, mas devido ao intenso
movimento esse processo não funcionou como
pretendíamos. Talvez esse seja o setor mais
desafiante em se ordenar na Instituição, pois
da recepção podemos obter diversos controles
internos, como registro de doações, visitantes,
acesso de mães e assistidos, voluntários,
veículos, etc. Com a pandemia e a necessidade da Instituição reduzir despesas com pessoal a colaboradora desse setor foi desligada e
os demais que ficaram na Instituição passaram
a realizar atividades na recepção, funcionando
dessa forma por aproximadamente um ano.
Recentemente realizamos a contratação de
uma nova colaboradora para o setor, agora
com os processos claros e definidos. Realizamos um processo seletivo mais criterioso. O
setor de transportes funciona lado a lado da
recepção, fizemos um ajuste na planilha de
controle de viagens a qual era preenchida pelo
próprio motorista. Em conversa com os dois
motoristas, verificamos que além da planilha
não ser eficiente, demandava tempo para coletar os dados necessários ao preenchimento,
modificamos isso e a planilha é alimentada
pela própria recepcionista. Sabemos que
alguns ajustes nesses setores ainda são
necessários, mas somente quando estivermos
em pleno funcionamento será possível identificarmos.

COMPRAS E ESTOQUE:
Funcionavam de forma separada e
ajustamos para unificar esses dois setores.
No estoque, vimos que faltava um controle
maior dos produtos GACC. Quando contratamos uma nova funcionária para o setor de
eventos e captação a mesma apontou a
dificuldade em ter a informação exata sobre
os quantitativos de produtos existentes na
instituição, então a mesma passou a realizar
o controle desse material. Pedidos de
compra de camisetas são realizadas de
forma mais cuidadosa, levando-se em conta
o que há em estoque para evitar acúmulo ou
prejuízo. Havia em estoques camisetas de
modelos mais antigos e realizamos promoções para escoar o material e evitar perda
maior. O funcionário do setor de estoque
também foi desligado. Atualmente a colaboradora que desenvolvia atividades no bazar
está como auxiliar de almoxarifado e tem
desempenhado bem o fluxo de atividades do
estoque.
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REFORMAS E MELHORIAS
AS REFORMAS E MELHORIAS

VALOR
INVESTIDO

ORIGEM DOS
RECURSOS

Re�rada de vazamento e umidade das paredes do
almoxarifado, sala de diretoria, refeitório, central de
doações corredor lateral das salas de atendimentos
e corredor da cozinha
Aplicação de massa acrílica e pintura an� umidade:
na cozinha, corredor da co zinha, hall de entrada,
corredor lateral das salas de atendimento, sala da
diretoria, sala do setor de eventos e captação,
almoxarifado de alimentos, sala da gerência, sala de
reuniões e central de doações

15.000,00

Recursos próprios

Reves�mento cerâmico das paredes da área livre da
cozinha
Serviço da rede elétrica do GACC, devido a sobre
carga foi necessário individualizar a energia da
central de doações, iden�ﬁcar os quadros de energia
e adicionar mais disjuntores

7.800,00 Recursos próprios

Impermeabilização de membrana
asfál�ca ,
contrapiso, pintura em PVA e impermeabilizante,
re�rada de rachaduras da varanda do 2º andar

6.652,40 Recursos próprios

Melhoria na brinquedoteca: re�rada de umidade
nas paredes internas com aplicação de massa acrilíca
e pintura com �nta látex

4.279,10

Serviço de confecção de cobertura de proteção ao
compressor da odontologia e re�rada de
vazamentos dos ar condicionados

Recursos próprios

2.850,00 Recursos próprios

Serviço de pintura do corredor interno do térreo e
do refeitório com impermeabilizante e massa
acrílica,

4.000,00 Recursos próprios

Serviço da coifa (subs�tuição do Motor) e serviço de
pintura externa da frente e lateral do GACC

9.000,00 Recursos próprios
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Serviço da coifa (subs�tuição do Motor) e serviço de
pintura externa da frente e lateral do GACC

9.000,00 Recursos próprios

Serviço na lavanderia: re�rada de entupimento com
a subs�tuição do encanamento, subs�tuição das
cubas e aplicação de cerâmica na parede das
lavanderias

3.628,00

Nota Po�guar

Serviço de subs�tuição da fachada do GACC

3.350,00

Nota Po�guar

Serviço de marcenaria: Reforma das mesas do
refeitório com subs�tuição dos Pés que estavam
daniﬁcados e conserto de marcenaria de alguns
quartos

3.600,00

Nota po�guar

Reforma no mobiliário (marcenaria): todos os
quartos (conclusão dos que faltavam), almoxarifado
de alimentos, sala de compras, serv. Social, nutrição,
coordenação da casa, refeitório (mesas e cadeiras
infan�s), pedagogia, triagem, bazar, cozinha,
depósito de material de limpeza e de material da
casa.

Pintura externa e interna de todo prédio, incluindo
as portas

Subs�tuição dos bebedouros por superzon –
doação

Nota po�guar
17.861,04

28.000,00

Nota po�guar

5.360,00

doação

11.000,00

Nota po�guar

Serviço de acessibilidade

8.972,70

Nota Po�guar

Reforma do bazar

8.012,98

Nota Po�guar

Reforma do pá�o da frente do GACC, incluindo as
sinalizações sonoras e placas de acessibilidade
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Sustentabilidade
DA SUSTENTABILIDADE
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA / JURÍDICA
DOAÇÕES ATRAVÉS DO TELEMARKETING

2019

2020

2.414,134,36

2.613,684,99

222.161,90

67.561,97

64.622,00

66.654,25

7.908,80

7.819,66

249.753,00

586.368,8

NOTA POTIGUAR

36.887,51

60.320,89

BAZAR DE PRODUTOS DA RECEITA FEDERAL

77.352,00

0,00

CASQUINHA DO BEM

11.085,00

0,00

BAZAR SANTA LOLA

4.918,00

3.160,00

DOAÇÃO DE BENS

8.000,00

5.000,00

REPASSE PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA

0,00

90.000,00

EMENDA PARLAMENTAR - SEMTAS

0,00

50.000,00

PREMIAÇÃO DO ASSAÍ – CARTÃO

0,00

30.000,00

BAZAR
PRODUTOS GACC
COFRINHOS
DOAÇÕES NA SEDE/ DOAÇÕES DIRETAS EM CONTA
CORRENTE/ OUTRAS RECEITAS
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

F

oi necessário ajustar o fluxo de alguns processos da equipe. A nutrição não tinha autonomia no setor da cozinha, havia um certo descontrole na produção de alimentos que ocasionava sobras e desperdícios.
Junto ao Social, realizamos um trabalho de conscientização com as mães, no sentido
de notificar ao setor o cancelamento dos retornos, se produzia mais do que havia
necessidade, nas reuniões mensais de responsáveis, esse foi um tema bastante
discutido. Houve desligamento da nutricionista e realizado um processo seletivo onde
conseguimos contratar uma profissional mais qualificada e com perfil de liderança. O
setor tinha vários problemas de relacionamento entre as plantonistas e cozinheira, atualmente há controle na
produção dos alimentos
e nos itens estocados
no setor, como as
carnes e hortifrútis. A
Nutricionista
tem
demonstrado capacidade em liderar sua
equipe. O atendimento
clínico é diário, mesmo
durante a pandemia são
realizados vários atendimentos
virtuais. A
psicóloga foi substituída
e atualmente a Instituição está sem esse profissional, mas em processo de iniciar a
contratação.

SERVIÇO SOCIAL
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2019

D

est ac am os q ue fo ra m
realizados ao longo do
ano de 2019, 44 novos
cadastros e no final do ano foi realizaServiços
Quantitativos
Valores
do 26 desligamentos, dos quais 21 foi
de curados e 5 por causa da faixa
Exames
247
R$9.871,44
etária máxima dos 18 anos.
Portanto, iniciaremos 2020 com 251
cadastros ativos (132 do sexo masculiMedicamentos
2.820
R$45.987,55
no e 119 do sexo feminino). Implementamos ainda as reuniões com os
Produtos
491
R$7.674,61
pais ou responsáveis pelas crianças.
Toda a instituição sofreu com os 15
Cestas Básicas
1.062
óbitos, todavia o setor recebeu a noticia de mais 3 óbitos de crianças que
convivíam conosco semanalmente,
Fraldas
15.033
onde, duas foram solicitadas desligamento para se filiarem a outra casa de
Taxis
239
apoio e outro estava desligado pela
faixa etária.
Foram planejados uma media de 29 eventos diversos de entretenimento para as crianças e
adolescentes cadastradas e seus familiares. Destacando que 11 foram na própria instituição e 18
foram em espaços fora da instituição, tais como, cinema, sorveteria, parque das dunas, etc.
O serviço social com o apoio de todos os setores que unifica o GACC RN, promoveu os doze
encontros dos responsáveis, ou seja, foram encontros mensais, onde contamos com a presença de
uma media de 32 pessoas. Recebemos voluntários para palestras diversas, abordando os mais variados temas, como por exemplo, alimentos saudaáveis, direitos e deveres dos cidadãos, etc.

Dados de Liberações de Serviços de 2019

O setor do SERVIÇO SOCIAL vivenciou um ano de muitos desafios, adaptaçoes,
melhoria nos atendimentos e a cada dia de trabalho é único em aprendizado, em agir ao
perceber, em autonomia nos momentos certos. O trabalho em equipe é essencial para o
resultado final de cada situaçao, açao e reaçao.

2020
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Apesar dos pesares, recebemos bastantes doações, que nos deram condições de dar
continuidade nas entregas, inclusive incluindo mães desvinculadas, que estavam passando por
necessidades financeiras.
Os atendimentos e os novos cadastros também foram adaptados, onde as liberações
são feitas na parte externa e os documentos são encaminhados pelo serviço social do HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, via e-mail. Perdemos aquele momento de conhecer
melhor a família da criança e dos adolescentes, este contato foi feito no decorrer dos tempos.
Os óbitos todos foram agilizados via telefone, aquele apoio a família ficou suspensa, a ida ao
hospital do mesmo jeito.
Em 2020 foram realizados 46 novos cadastros na instituição, foram registrados 18
óbitos.
Fechamos o ano voltando ao normal com relação aos horários de trabalho, porém
permanecemos com os protocolos e medidas sanitárias rígidas e com um forte desejo de que
o mais depressa possível tudo possa voltar a sua devida normalidade.

O ano de 2020 foi um
Dados de Liberações de Serviços de 2020
ano atípico, onde o mundo
parou, mas o GACC RN não
tinha como parar, porque o
Serviços
Quantitativos
Valores
câncer não parou de se
desenvolver nas crianças e
Exames
216
R$12.931,70
adolescentes, tivemos que
rever muitas ações e se
2.384
R$66.956,09
adequar a uma realidade, a Medicamentos
qual nunca imaginamos
vivenciar.
Produtos
614
R$8.748,37
Ou seja, cancelamos
eventos, reuniões, projetos
Cestas Básicas
1.513
e tudo que estava relacionado a encontros e aglomeraFraldas
7.475
R$934,03
ções. Com essas restrições
foi afetada a questão dos
Taxis
retornos e hospedados, que
117
R$3.349,15
diminuíram
consideravelmente.
Elaboramos protocolos a serem seguidos em
todo o prédio; As entregas de cestas básicas também tivemos que mudar a logística da
entrega, o setor de serviço social ficou à frente das entregas, onde a pessoa não tem
acesso a parte interna da instituição, tudo é feito na parte externa. Apesar dos pesares, recebemos bastantes doações, que nos deram condições de dar continuidade nas
entregas, inclusive incluindo mães desvinculadas, que estavam passando por necessidades financeiras.
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PEDAGOGIA

O

ano de 2019 foi um ano muito positivo para o setor pedagógico, conseguimos
amenizar os gastos com compras de materiais, criando ações para assim, recebermos material de papelaria e pedagógico de doação, e assim, conseguimos
manter o setor por todo ano sem gastos para a instituição. Foi um ano também onde as
mães e crianças se adaptaram ás regras do setor, ficando assim de fácil acesso para as
professoras executarem suas funções pedagógicas sem interrupções.

Realizamos a nossa primeira “MOSTRA PEDAGÓGICA” , onde o principal objetivo foi
fazer com que a maior parte da instituição conhecesse a função do trabalho da classe domiciliar, no qual vai muito além do brincar, as assessoras da SEEC compareceram e elogiaram
muito o evento e parabenizaram a instituição e o fazer pedagógico, que agora sim, estávamos fazendo realmente o que é para ser feito e o setor está com identidade. Finalizamos o
ano letivo entregando os relatórios a todos os alunos que aqui fizeram acompanhamento
pedagógico para serem entregues ás suas escolas de origem.

15

Foram planejados uma média de 29 eventos diversos de entretenimento para as
crianças e adolescentes cadastradas e seus familiares. Destacando que 11 foram na
própria instituição e 18 foram em espaços fora da instituição, tais como, cinema, sorveteria, parque das dunas, etc.

ATIVIDADES DO SETOR PEDAGÓGICO
Musicalização - Todas terças com as crianças - Ministrado pela Professora Rafaela;
Cores que tocam – Todas as quintas com as mães – Ministrado pela professora Rafaela;
Aniversariantes do mês – Onde celebramos o dom da vida de cada assistido nosso.

NÚMEROS DO SETOR

Ações

2019

2020

460

160

Atividades

650

180

Ações Internas

30

-

Atendimentos Pedagógicos
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NUTRIÇÃO
2019

tivemos a contratação posteriormente da nutricionista Ana Paula Azevedo.
As atividades do setor de Nutrição estão voltadas para tender a demanda do consultório e da
U.A.N da instituição. Os atendimentos do consultório continuam sendo via remoto e presencial,
depende da necessidade do paciente e do seu responsável.

Atendimento Nutricional
No início da gestão, foi realizada a reativação do consultório da nutricionista e sua reesturuturação com equipamentos necessários para realização da avaliação nutricional.

Durante este ano foram feitos os atendimentos com as crianças hospedadas e os assistidos, com
seus respensáveis. Esclarecendo, explicando e ensinando a respeito da nutrição
Foram liberados os suplementos para os pacientes que necessitavam para complemen
tarem a dieta, principalmente os que estão fazendo Rádioterapia, quimioterapia, transplantadose desnutridos.
Os pacientes e seus responsáveis novatos na instituição são recebidos com carinho e
atenção, haja visto, que é um mundo novo e desconhecido. Momento de fragilidade e fortaleci
mento pelos que aqui estão para apoiar neste período do tratamento onco-hematológico.
O primeiro atendimento nutricional é feito com a família, passando as informações
importantes neste momento de pandemia, e se necessário o retorno da consulta, marcamos de
acordo com a necessidade do paciente.
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-

Cozinha
Toda a equipe do setor de nutrição está trabalhando de maneira harmoniosa e respeitosa. Tivemos reuniões importantes para ajustar algumas demandas que precisavam ser ajustadas para o bom desempenho e trabalho para todos. Todo o time da cozinha continua fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível para atender a todos que estão frequentando
o
Grupo. Continuamos tomando todos os cuidados neste momento de pandemia.
A manipulação dos alimentos e a higienização dos mesmos continuam com os mesmos
cuidados de antes, garantindo assim a qualidade dos alimentos.

Refeitório
As mesas do refeitório foram reformadas e as cadeiras foram trocadas, bem como toda
a iluminação que agora é de LED, além de melhor iluminação, as lâmpadas novas tem melhor
novo coronavírus. As cadeiras e mesas precisaram ser afastadas para o distanciamento. O
mesmo continuou durante todo o ano espassadas, para garantir o distanciamento. Os cuida
dos na entrada do refeitório precisam dar continuidade para a saúde de todos.
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MÊS

CONSULTAS

SUPLEMENTOS

REFEIÇÕES
SERVIDAS

FEVEREIRO
MARÇO

57
58

26
30

328
496

ABRIL

29

17

331

MAIO

25
27
18

17
16
17

330
1338
949

SETEMBRO
OUTUBRO

24
28

12
22

1055
1312

24

99*

1420

NOVEMRO

23

18

1067

DEZEMBRO

25

30

1400

338

304

10.026

JUNHO
JULHO
AGOSTO

TOTAL

PERÍODO

CONSULTAS

SUPLEMENTOS

2021

80

82

* Foram doadas 89 latas
de suplementos pela
empresa NutreCare.
** Apenas os dados de
Janeiro não foram inseridos neste relatório.

REFEIÇÕES

3.928
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Odontologia Voluntária
O serviço de Odontologia foi
estendido a um dependente,
a criança assistida pelo
GACC-RN pode trazer seu
irmão, para que ele possa
também receber tratamento
odontológico na instituição.
Com o avanço da COVID-19 e o risco de transmissão, os atendimentos
odontológicos estão suspenso até que possam ser
retomados com segurança
para todos.
Nesse sentido, a auxiliar de dentista contratada
pela instituição foi desligada
da casa, com vista na economia de recursos importantes para manutenção da
assistência básica as famílias assistidas.

Psicologia
Após a Psicologa Monaliza pedir dispensa da instituição, contratamos uma outra
Psicologa, que passou 03 meses na instituição mas não se adaptou bem a rotina
de atendimentos e foi dispensada. Com o agravamento da pandemia, os atendimentos presenciais do GACC-RN foram suspensos, então foi decidi realizar a
contratação de um novo profissional da área de psicologia, quando a situação
da pandemia estiver mais controlada.
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TELEMARKETING

O

presente capitulo deste relatório apresenta dados do setor de Telemarketing do
ano de 2020. Foi um ano bem desafiador, mas conseguimos fechar com suces
so. Foi um ano de pandemia que nos trouxe muitas dúvidas e muitas expectativas, mas conseguimos fechar de maneira positiva.

Comparativo de Arrecadação Anual:
Esse ano foi um ano bastante atípico de tudo que já havia passado no setor devido a
pandemia. Tivemos que no primeiro momento buscar mais cautela na cobrança das equipes
para podermos sentir como tudo se comportaria, afinal era um novo cenário para população
mundial. Mas mesmo assim, conseguimos manter uma média de arrecadação de R$
194.164,24 entre os meses de abril a setembro.

A pandemia ainda não acabou, e mesmo assim conseguimos chegar à arrecadação dos nossos tão sonhados R$ 300.000,00 para o mês de dezembro, ou melhor
ultrapassamos. O último quadrimestre, foram meses de muito a se comemorar, pois
conseguimos arrecadar os valores que estimamos para os projetos da campanha do
Dia das Crianças e para campanha do Natal.

Representação das Categorias:
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Apesar de termos tido uma
redução na quantidade de contribuintes, tivemos um crescimento
em valores.

Fichas novas e Inativações
O setor, também conseguio
um bom crescimento na produção
da ficha nova. Tudo devido organização de tempo, investimento na
aquisição de mailing e cobrança
de produção. No ano de 2020 tivemos 4.080 cadastros no valor de

Outras Modalidades
Atingimos a faixa dos R$ 100.000,00 de arrecadação através de movimentação
bancária. Também conseguimos aumento nas doações através de boletos e de cartão de
crédito, nessa última fizemos uma mudança na maneira de registrar a informação cartão,
agora é feito tudo diretamente no momento da ligação. Abaixo segue comparativos.
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Operadoras
Foram muitos desafios nesses ultimos
tempos, tivemos redução de jornada, trabalharam nas sextas ate as 20h para compensarmos os sábados. Também tivemos desafios na composição de meta, mas conseguimos extrair coisas positivas de cada operador, cada um vencendo seus medos e buscando superar seus desafios individuais. A
operação hoje está se reencontrando dentro
das normas e diretrizes que lhes são passadas. Temos pontos a trabalhar, onde buscaremos aperfeiçoar o trabalho que já realizam.

Mensageiros
A equipe de mensageiros diferente da
operação não houve redução de jornada, se
mantiveram
trabalhando
normalmente.
Mesmos assim, conseguimos converter a
maneira de doar de alguns doadores. Tivemos o aumento das doações através de
transferências, boletos e carão de crédito.
Esse ano a exemplo do que acontecia, não foi
possível permanecer com o ferista devido a
redução de material para os mesmos realizarem o resgate.
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Esse ano, muitas coisas não deram para serem executadas, mas mesmo assim
conseguimos encerrar com sucesso. A equipe tem consciência de que somos todos do
mesmo time e precisamos acreditar no que fazemos e no que nos é pedido a fazer e só
assim conseguiremos evoluir e alcançar nossos objetivos mês a mês.

ANO 2019
Nesse ano nosso planejamento havia sido realizado pela nossa Gerente Andreassa que
deve ter enviado as ações a serem desenvolvidas pelo setor. A nossa média de arrecadação foi
de R$ 201.179,03 (Duzentos e um mil, cento e setenta e nove reais e três centavos).
Tivemos a reestruturação física do setor, realizando a separação das supervisoras
do mesmo ambiente.
Iniciamos a modalidade de cartão de crédito, para recebimento de doações.
Desliagmento da Gerencia do Telemarketing.
Desligamento da supervisora da operação.

ANO 2020
Um ano de reiniciação, buscamos retomar algumas ações que já haviam acontecido no
setor, mas que se faz sempre necessário estarmos reforçando. Outras ações forão buscando
melhorias e integração no setor. Também foi o ano de inicio da Pandemia, o que dificultou algumas ações, mas que também nos trouxe muitas superações e a de mair destaque foi a nossa
Campanha de Natal ter alcançado a arrecadação dos tão almejados R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e a nossa média de arrecadação ficou em R$ 217.780,83 (Duzentos e dezessete mil,
setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos).
Aquisição de 05 aparelhos celulares, para operação e mensageiros.
Modificação do layout da sala da operação.
Contratação de auxiliar de escritório.
Realização de Curso para Supervisão de Telemarketing.
Contratação de 02 operadoras.
Realização de treinamento de Qualidade no Atendimento para os mensageiros.
Realização de Curso Tecnico para Script - para operadores aperfeiçoarem amontagem
do script.
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Contratação de uma Consultoria
em Telemarketing
O telemarketing foi reorganizado, redução de
uma supervisão e contratação de uma consultoria, não estavam conseguindo bater as
metas. A consultoria veio com objetivo de
reestruturar a Central de Doações, com foco
em produção de fichas novas (captação de
novos doadores), fidelização e resgate de
doadores inativos. Através do diagnóstico
inicial, foi elaborada uma proposta e um
plano de ação juntamente com um planejamento estratégico, com os objetivos de metas
progressivas. A consultoria trouxe o serviço
de apoio à supervisão, operadores e mensageiros, ferramentas para as tomadas de decisões estratégicas com impacto sobre os
resultados do setor e treinamentos para
supervisão e operadores. A princípio realizou
um levantamento de todos os dados, informações, processos, recursos de infra-estrutura
e recursos humanos disponíveis com o objetivo de mapear as competências, identificar
gargalos e oportunidades de melhoria. Foi
apresentado soluções para cada problema
específico, como: feedbacks, elaboração de
scripts, readequação das metas, mudanças
das categorias, unificação da supervisão,
mudança no layout da sala de operação e
investimento em mailings. Ainda em 2019
iniciou as doações através de cartão de crédito, a princípio de forma muito tímida, hoje tem
um valor representativo dessa modalidade.
Atualmente, o telemarketing tem um auxiliar
administrativo que dá o suporte a supervisão.
Com a pandemia o setor trabalhou de forma
reduzida, conforme medida 936 do governo
federal, no entanto as metas foram atingidas
e até mesmo superadas. Iniciamos em março
desse ano regime de trabalho híbrido (home
Office e um dia na semana de forma presencial) para as operadoras, estão batendo
metas e a instituição conseguiu reduzir custo
com vale transportes e na conta de energia.
Uma de nossas metas é impulsionar as doações on-line e com isso poder reduzir o
número de motoboys.

Durante a Pandemia o setor
de telemarketing funcionou com
duas turmas em horários alternados
e também em regime de home
office para os operadores que
tinham essa disponibilidade, as
cabines receberam uma proteção
em acrílico e foi utilizado a medida
do distanciamento social entre os
pontos de atendimento.
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CAPTAÇÃO
Bazar

O

setor do bazar e triagem
também passou por uma
reestruturação. Realizamos reuniões com a equipe de voluntários e a funcionária do bazar, identificamos alguns gargalos no setor de triagem. Fizemos uma limpeza na triagem,
destinando a doações e até mesmo
vendendo por valores menores, itens
que estavam a muito tempo encostados, a voluntária que coordenava o
bazar precisou ausentar-se e esse
passou a funcionar sob a coordenação
da colaboradora coordenadora de
eventos/captação, a mesma modificou
alguns processos do setor promovendo
uma melhor organização tanto na loja como na triagem. Parcerias com lavanderias foram
firmadas, valorizando mais as roupas expostas para venda. Com a pandemia, o bazar
permaneceu algum tempo fechado, no entanto, implantou-se as vendas online e tem
obtido bons resultados através dessa modalidade de vendas. Após a reabertura, o funcionamento segue até hoje os protocolos de segurança. Houve o remanejamento da funcionária do bazar para o almoxarifado de alimentos, continuando a loja e triagem com
dois aprendizes e poucos voluntários. Atualmente investimos em uma reforma na loja,
utilizando recursos do Programa do Governo do Estado Nota Potiguar.
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Parcerias com lavanderias foram firmadas, valorizando mais as roupas
expostas para venda. Com a pandemia, o bazar permaneceu algum tempo fechado, após a reabertura, o funcionamento segue até hoje os protocolos de segurança. Houve o remanejamento da funcionária do bazar para o almoxarifado de
alimentos, continuando a loja e triagem com dois aprendizes e poucos voluntários. Atualmente investimos em uma reforma na loja, utilizando recursos do Programa do Governo do Estado Nota Potiguar.
Com a tentativa de reformular os produtos GACC-RN, idetentificamos que
estávamos em meio a uma pandemia o único local de venda dos produtos próprios principalmente nesse momento era o BAZAR GACC-RN, sendo assim, levamos algumas idéias para presidência e gerência tentando criar uma melhoria para
o bazar, que foi então assumido pela coordenadora Luciana Cristina em Junho
2020. O setor contava ainda com a colaboradora Neta e dois aprendizes Gidson
e Karen.

Triagem
Iniciamos uma mudança no setor de triagem, uma das primeiras providências tomadas foi reorganização do setor que fica no 4° andar, uma forma de triagem mais rigorosa, criando um fluxograma de atividades dentro do setor, e todo
um novo conceito na forma de triagem das doações.
Visando assim uma melhoria de avaliação das doações recebidas, para que ao
final o resultado fosse produtos de melhor qualidade para o nosso bazar.
No bazar, foi fechada parcerias para a Higienização das roupas, melhorando qualidade do ambiente, trazendo limpeza e clareza; utilizamos o conceito de:
“menos é mais”, para que o ambiente não ficasse tão poluído com tantos itens e
gerasse uma melhor organização nas prateleiras, com melhor visibilidade para os
produtos. Trazendo assim, uma cara nova para o nosso bazar, e no início do ano
de 2021 e final da gestão atual, utilizamos os recursos provenientes do programa
do Governo do Estado, Nota Potiguar, aliado a algumas parcerias para realizar
uma reforma do setor, especificamente na loja.
Trocamos o piso, mudamos a ambiência da loja, reformamos mobiliário,
pintamos, inserimos iluminações de loja, adquirimos alguns expositores novos,
demos destaque às vitrines e mudamos a identidade visual do Bazar.
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Cofrinho

A voluntária Conceição, estava à frente,
no qual já vinha fazendo um excelente trabalho
de recolhimento de cofres e fechando algumas
parcerias. Iniciamos o ano de 2020 com 67
estabelecimentos totalizando 111
cofrinho,
finalizamos o ano com 134 estabelecimentos e
376 cofrinhos instalados.
O trabalho do cofrinho teve sua continuidade,
com a coordenadora de Captação Luciana, no
que já vinha sendo desenvolvido, foi criado
uma nova tabela para o setor identificando
assim: Estabelecimento, Local, Quantidade de
cofrinhos por estabelecimento, Pessoa Responsável, contato e termo assinado.
também foi implementado uma nova
peça de divulgação, que seriam as orelhas de
computador, trazendo assim mais visibilidade
para a instituição com nosso parceiros e doadores do cofrinho.
Ressaltando as parcerias fechamos durante
todo ano.
Abaixo, segue a planilha detalhado de
valores arrecadados no cofrinho e troco eletrônico:
.

VALOR TOTAL DA
COLETA

COLETA
MÊS DE MARÇO
MÊS DE ABRIL
MÊS DE MAIO
MÊS DE JUNHO
MÊS DE JULHO
MÊS DE AGOSTO
MÊS DE SETEMBRO
MÊS DE OUTUBRO
MÊS DE NOVEMBBRO
MÊS DE DEZEMBRO

MÊS DE JANEIRO
MÊS DE FEVEREIRO
MÊS DE MARÇO

R$ 356,00
R$ 94,45
R$ 2.994,20
R$ 253,80
R$ 143,20
R$ 397,10
R$ 1.919,43
R$ 1.661,48
Valor total do ano 2020 – R$ 7.819,66

ANO 2021

R$ 5.092,12
R$ 1.796,24
R$ 4.043,49

Valor até o momento
R$10.932,10
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COMUNICAÇÃO & MARKETING
Campanhas

P

arece que foi um
sonho, mas como
disse uma vez um
sábio: "sonho que se sonha
junto se realiza." realizamos
a gravação do nosso djungle
da campanha “Motivos para
Fazer o Bem, Todo Mundo
Tem”, com a banda Plutão
Já Foi Planeta, Filipe Toca,
Rafa Brito e a Banda Camomila Chá. O djungle serviu
como B.G. para o V.T. produzido pela Center Vídeo,
ambos foram criados pela
Agência Dois A, parceira do
GACC-RN.
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Motivos Para Fazer o Bem 2.0

Realizamos um almoço com parceiros da imprensa e da iniciativa privada, para
lançar o novo VT do GACC-RN que foi veiculado por mais de um ano na Intertv-RN.

Heróis Honorários

30

Lançamos uma nova coleção de camisetas Heróis Honorários GACC-RN em
2019! As camisetas foram vendidas em nossa sede e são maravilhosas. A divulgação
contou com o toque do padrinho Cristiano Felix que mobilizou celebridades e influenciadoras digitais como a Isabella Cecchi, Ex-BBB, Bebel Nelson, o próprio Cristiano
Felix, Éverton Barbosa, Miguel Arrais, Priscilla de Sousa, Alexandra Elim, e Leonardo
Lisboa.

Casquinha do Bem
A Caquinha do Bem do
ano de 2019 foi uma parceria
exclusiva entre a Ster Bom Sorvetes Finos e o GACC-RN e
contou com peças produzidas
pela Sorveteria protagonizada
pelas nossas crianças, e o
tema da campanha foi os
sonhos dos nossos pequeninos.
O Voucher também foi
vendido na sede do GACC-RN
e a campanha contou ainda
com a promoção de eventos
para a criançada nos shoppings
da capital potiguar.

Um percentual da venda das
“Casquinhas do Bem” foi revertido
em doações para a casa.
A campanha foi um grande
sucesso, tanto no aspecto financeiro, como no midiático, tendo em vista
que nossas crianças e marca
estavam presentes nas mídias urbanas nos quatro cantos da cidade.
Infelizmente devido a pandemia em 2020, a campanha não foi
realizada, esperamos m breve retomar a parceria com a Ster Bom.
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Virtual

No virtual, o GACC-RN avançou bastante, o Grupo foi dos 4 mil seguidores para quase 16 mil, houve ainda crescimento de mais de 100% dos inscritos
no canal do YouTube do GACC-RN, houve ainda aumento da permanencia de
visitantes no nosso site, e aumento de conversão de doações pelo site. Tivemos
ainda uma expansão nas formas de captação digital, através do site e pelo aplicativo Pic Pay.
Todos esses resultados positivos, devem-se a uma reestruturação do site
e do seu design, que passou a ser feito constantemente, além dos recursos destinados para veiculação de comunicação nas mídias digitais, como também ao
aumento da equipe de comunicação que agora conta com um prestador de serviço.

Lives
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Atentos ao cenário de Pandemia, o grupo fechou muitas parcerias com
artistas e graças a esse trabalho não faltaram doações durante o surgimento da
pandemia. O Grupo participou de enumeras lives solidárias mas também promoveu as suas lives, ao longo do ano de 2020 tivemos a live do dia dos voluntários,
transmitida direto do Iate Club Natal, tivemos as festinhas internas transmitidas
por live, para nossas crianças como a do Dia das Crianças apresentadas pelos
palhaços, Bisteca & Bochechinha e a live de Natal.
Através do nosso estúdio do TV GACC-RN também produzimos lives de
conteúdo pedagógico, social e nutricional com nossa Equipe Múlti. A frente da
apresentação.

Pandemia

Assim que foi noticiado os primeiros casos
confirmados da COVID-19 no estado, nós investimos em campanhas educativas de medidas preventivas tanto para o nosso público interno,
quanto para a sociedade em geral. Cancelamos
eventos, proibimos visitas, chegamos até fechar o
nosso Bazar, tudo para proteger quem precisa de
todo nosso cuidado que são as crianças assistidas.
A pandemia exigiu bastantes adaptações e
resiliência de toda equipe do GACC-RN, não foi
fácil, mas hoje o sentimento é de gratidão pois
mesmo com todas dificuldades superamos muitos
obstáculos.
F o m o s
contemplados
03 vezes com a
entrega
de
cestas básicas
da campanha
Busão Solidário, Uma iniciativa SETURN,
NatalCard em
parceria com a
Prefeitura
do
Natal.
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Nota Potiguar
Durante
toda
gestão, nós trabalhamos
a campanha do Nota Potiguar, uma iniciativa do
Governo do Esta do Rio
Grande do Norte, que
lançou um programa de
educação fiscal que gera
prêmios e que ajuda as
instituições
sem
fins
lucrativos do RN.
O
programa
já
rendeu alguns valores
para instituição. Que
através desses valores
já reformamos mobiliário
do quarto das crianças,
reformamos o bazar e
demos manutenção ao
nosso prédio, incluindo
ainda a reforma da
fachada, da sede, que
além de estar mais
bonita é melhor visualizada pelos seus visitantes.
Recebemos do
Senador
Styvenson
Valentim uma emenda
parlamentar no valor
de 50 mil reis.

34

Heróis Honorários 2021
Nesse ano, os lançamentos foram divididos em
datas comemorativas, como dia das mães, dia dos
pais e dia das crianças, a cada data você conhece uma
nova camiseta Heróis honorários do GACC-RN. E já
lançamos o novo modelo da Mulher Maravilha.
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#Gratidão
A nova campanha
do GACC-RN para o ano
de 2021 em como tema a
Gratidão, gratidão pelas
pessoas que nos ajudam
todos os dias, gratidão
por aquelas que ainda
irão nos ajudar, e gratidão pela cura de nossas
crianças.
A campanha foi
criada pela nossa agência de publicidade parceira, a Dois A, e o novo VT
produzido
inteiramente
pela equipe do TV GACC-RN, já está no ar em 04
emissoras, dessa vez, o
nosso vídeo está sendo
reproduzido pela Inter TV
RNRN, Band, TV Ponta
Negra e TV Tropical.

A produção conta com a participação de Filipe Toca, Camomila Chá,
Banda Plutão Já Foi Planeta e é estrelado mais uma vez por nossas crianças.
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PROJETOS
Pai Herói

O

Projeto Pai Herói, foi inspirado
no projeto Mãe Luz, também da
instituição e objetiva resgatar a
autoestima dos pais das crianças assistidas
pelo GACC/RN, através de uma ação conjunta de diversos parceiros. Na primeira edição,
os pais da instituição são participaram de um
verdadeiro dia de rei, com direito a corte de
cabelo, barba na Barbearia Saloon e ensaio
fotográfico profissional com
o fotógrafo
parceiro Wagner Lima.

Devido a pandemia este projeto
precisou ser pausado, esperamos
muito em breve poder dar continuidade
a este e aos demais projetos paralisados por conta das medidas de prevenção contra o COVID-19.

Panela Feliz
O Projeto Panela Feliz, acontece
em parceria entre o Setor Pedagógico e a
Nutrição da casa,
As nossas crianças aprendem sobre os
valores nutricionais de um alimento e
ainda colocam a mão na massa no preparo dos alimentos, tudo supervisionado
pelas responsáveis e o resultado desse
projeto, é muita alegria, aprendizado e
receitas deliciosas.
O Projeto é tão querido pelas crianças que ganhou um quadro em nosso
canal do YouTube. Infelizmente o projeto
Panela Feliz, também está pausado em
razão da pandemia de COVID-19.
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TV GACC-RN
O Projeto TV GACC-RN, Uma
Janela Aberta Para o Conhecimento,
foi um dos projetos beneficiados
pelo Criança Esperança 2020. Para
todos nós do GACC-RN, é um
grande orgulho poder fazer parte
desse projeto, e contribuir para ação
transformadora na vida de nossas
crianças.
Graças Àaprovação do Projeto no Criança Esperança, foi possível realizar a aquisição de equipamentos profissionais de iluminação,
captação de áudio e imagem e de
uma ilha de edição, foi possível
ainda equipar um estúdio de gravação na sede do GACC-RN, onde são
produzidos vários vídeos que
alimentam o canal do YouTube da
Instituição.
Os vídeos, têm as crianças
como protagonistas e abordam
temas como estudo, saúde, culinária, cultura e variedades. As crianças participam do processo de produção e apresentam os vídeos do
canal.
O projeto, conta ainda com
uma produtora executiva, responsável pelas compras, prestação de
contas, trâmites burocráticos e toda
parte financeira. Um produtor de
conteúdo, responsável por contatar
parceiros, elaborar o roteiro e de
prestar suporte nas gravações,
temos ainda um técnico de áudio,
que atua na captação técnica do
som e um editor que é responsável
por juntar todo material e montar o
vídeo.
Devido a Pandemia, o projeto
precisou se reinventar, utilizar
menos crianças em suas produções,
então inserimos personagens de
bonecos que são manipulados através da tecnologia do croma key,
técnica utilizada em produções de
cinema.

O projeto ainda conseguiu realizar
uma viagem das muitas que estavam previstas, fomos até Pipa em Tibal do Sul, passando por cidades como Parnamirim, Nísia Floresta e produzindo materiais de cárater educativo a respeito das regiões do nosso
estado.
Estamos planejando mais uma viagem
para encerrar bem o projeto no final do
primeiro semestre desse ano.
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Mãos Empreendedoras

O Projeto Mãos Empreendedoras é uma feira de economia criativa das famílias do GACC-RN,
criado para auxiliar os pais e mães
das crianças, na obtenção de uma
renda extra com a comercialização
de alimentos, artesanatos e outros
produtos.
O Projeto promoveu oficinas
que ensinam atividades de costura
para as mães, para que elas
possam vender seus produtos.
Todo o lucro das vendas é
dos pais e mães, essa iniciativa
também atua no campo da autoestima e das capacidades dos familiares das crianças.

Caratê
As aulas de Caratê são ministradas no setor pedagógico da instituição pelo Alberto, que é mestre de
Caratê e nosso voluntário. As aulas
acontecem uma vez por semana, e
ensina disciplina, equlíbrio, respiração, artes marciais dentre outros
benefícios para os nossos pequenos, que estão com muita saudade
das aulas paradas por conta da
pandemia.
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Árvore da Alegria
A Árvore da Alegria foi realizado
nos dois anos da atual gestão, no
segundo ano a campanha contou com
mais parceiros como a Santa Lolla,
Rihappy e RiHappy Baby que arrecadaram doações para todas as crianças do
Grupo.
Os clientes da loja adoram cartinhas de nossas crianças e na própria
loja, já compravam e entregavam a
doação.

Bebê.ComAmor
Com um olhar sensível para a
situação das mães, que em meio as
dificuldades do tratamento de saúde de
um filho, acabavam engravidando, o
GACC-RN criou esse projeto que fornece um enxoval para a criança que está
por vir.

Familias Fortalecidas
O projeto ocorreu durante todo o
ano de 2019, e só foi paralisado por
conta da pandemia; Uma iniciativa do
setor de psicologia da casa, na qual,
alguns voluntários contribuem para um
momento de relaxamento, reflexão e
terapia de grupo, com uso de hipnose,
terapia de sons e momentos de reflexão
e de fortalecimento. Os familiares das
crianças encontram nesse projeto e nos
seus participantes, força para não
desanimar perante as dificuldades do
tratamento de seus filhos e como o
nome já sugere, eles se fortalecem
mutuamente.
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Flôr de Cactos
O GACC-RN realiza um trabalho de musicalização com suas crianças que tem apresentado resultados surpreendentes. Nos últimos tempos, algumas dessas crianças manifestaram, espontaneamente, um interesse em especial: criar suas próprias composições e
gravar faixas. Para tornar real o sonho das crianças, surgiu o projeto FLOR DE CACTOS.

E já está tá no ar os singles “Super Heroína”, “Algodão Doce” da bandinha Flor
de Cactos do com participação de das
bandas Camomila Cha e Plutão Já Foi
Planeta e Rafa Brito.
A Primeira música Inédita da Banda Flor
de Cactos GACC-RN já está no Spotfy!!!
As músicas foram compostas
por
nossas crianças
respectivamente,
Helém e Thaise, com a coautoria da
Rafaela Brito, nossa professora de musiO Projeto é um sucesso, e também foi apro- calização.
vado no edital da Cosern e já começaram os trabalhos para novas gravações, que devem ser anunciadas em breve.
Este lançamento se deu via Polen Aceleradora faz parte do projeto Ação
Camomila e tem o patrocínio da Prefeitura do Natal e Unimed por meio do Programa Djalma Maranhão e é uma realização da Guria Produtora.
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Classe Domiciliar Digital
O Setor de Telemarketing
Iniciou para o dia das crianças, a
campanha dos tablets, que objetivava realizar uma arrecadação
para aquisição de tablets que
seriam fornecidos para as crianças
que estão matriculados na classe
domiciliar e que precisavam de
ajuda para acompanhar as aulas
remotas.
A campanha foi executada e
foi um sucesso, o resultado foi a
aquisição e entrega de 13 tablets
para as crianças da nossa classe
domiciliar, que já estão utilizando o
equipamento para acompanhar as
aulas remotamente.
Também junto ao tablet foi
fornecido o serviço de internet
banda larga inteiramente de graça,
para a casa dos alunos beneficiados pelo projeto.
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EVENTOS
São João

O

primeiro evento realizado pela
atual gestão foi o São João das
Crianças, realizado no clube
Albatroz. As crianças do GACC/RN receberam um pouco da alegria e descontração
junina no nosso arraiá, que contou com
muitas brincadeiras, comidas típicas e o som
da banda Forró Meirão.

Parque de Diversões
A Inter TV RN, em parceria com
o Universal Park Brasil, promoveram
um dia no parque de diversões para
crianças de varias instituições filantrópicas, incluindo o GACC-RN.
Foi uma tarde mágica para nossas
crianças que tinham passe livre em
todos os brinquedos do parque, para
brincar com seus colegas e familiares.
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Paçoca Cultural
Na retomada do
Paçoca Cultural, inauguramos a nossa belíssima
Geloteca, que trouxe mais
leitura e cultura para todas
nossas crianças assistida
que frequentam nossa
casa, para seus familiares
e também para os voluntários e funcionários do
Grupo. Funciona assim,
você pode trazer um livro
para ela e pegar qualquer
um que nela esteja,
também pode só trazer, ou
só pegar, fica a critério da
sua consciência de cada
um.

O evento contou com um
sarau poético com Samuel Levi,
Poeta da Vilima , Abaetel do
cordel, Glacia Marillac, a música
ficou por conta de Rafa Brito e
no final todos os funcionários e
voluntários presentes declamaram uma poesia
O
Paçoca
Cultural
também foi prejudicado pela
pandemia, o projeto também
aguarda o final da atual situação de saúde mundial para ter o
seu aguardado retorno.
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Cinema
Fomos convidados para participar do FICI - Festival Internacional de Cinema
Infantil que ocorreu no Cinemark Natal, nossas crianças assistiram a bela animação do
Tito e os Pássaros, que conta uma bela história de como superar os medos.

Dia das Crianças
A última festa de dia das
crianças realizada presencialmente no GACC-RN foi a de
2019, em 2020, o evento teve
de ser cancelado por conta da
pandemia do COVID-19. O
evento de 2019 foi animado
pela turma da 95 Mais FM, que
realizaram uma invasão na
nossa instituição com DJ,
muita música, animação, brindes e presentes que fizeram a
festa dos nossos pequenos.
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Passeio de Buggy
Realizamos em 2019 mais uma
edição do passeio de buggy, que teve
como tema: Safari nas Dunas. Visitamos o estádio Arena das Dunas, passamos pelas Dunas Moveis do nosso
litoral, visitamos também o Aquário
Natal Zoo e encerramos o nosso passeio após um delicioso almoço na
nossa sede.

Baile de Debutantes
O já tradicional Baile de
Debutantes do GACC-RN foi
realizado no Lamouette e
contou com muitas atrações,
como o Robô Maktub, Banda
Grafith e o cantor Giannini
Alencar, o evento foi completamente realizado através de
doações de parceiros do setor
de eventos de Natal, foi uma
verdadeira noite mágica.
O baile é promovido
como celebração da vida
desses jovens que estão
A edição de 2020 foi cancelada por conta da
saindo da infância em meio as
pandemia
do novo corona vírus.
dificuldades do tratamento
contra o câncer.
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COVOC 2019

Encontro de Voluntários

Nossa Diretoria esteve presente no
CONVOC 2019 em Maceió, estado
de Alagoas.

Mais um encontro de voluntários foi promovido com muita alegria
e amor. O encontro que tem caráter
celebrativo e de capacitação e motivação para nossos voluntários,
foi realizado na ASFARN, e contou
com café da manhã, palestras,
muita música boa e com aquela
energia que só os voluntários do
GACC-RN têm.

Carnaval

Devido ao rápido avanço da pandemia, o carnaval foi a nossa ultima festinha
com todas as crianças juntinhas em 2020, de lá para cá estamos utilizando o recurso
de lives para tentar diminuir a distância entre eles e para matar a saudade de todos.
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O Natal
O Natal é o evento mais aguardado por todas as crianças do GACC-RN, e o de 2019
foi super especial, foi realizado na casa recepções infantil Vagalume, a decoração ficou
impecável, e tivemos até nevasca no
local, além de comidas e muita diversão no parquinho,
ao som de uma
orquestra natalina,
tudo graças aos
parceiros do grupo
que
proporcionaram o melhor para
nossas crianças.
Já em 2020,
o Natal foi bem diferente de como estávamos acostumados, dessa vez, as
crianças participaram, e acompanharam tudo das suas casas, através de uma linda live, apresentada pelo
César, adolescente da casa que hoje está curado, a live contou com participação por vídeo
das crianças em casa, pela presença do próprio papai Noel e ainda atrações super divertidas diretamente do Circo Americano.
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CONQUISTAS
Prêmio Versatil 2019

O

Grupo de Apoio
à Criança com
Câncer do Rio
Grande do Norte, recebeu o
Prêmio Versátil como instituição filantrópica mais lembrada de Natal.

Aniversário Assaí
Nós participamos da promoção de aniversário Assaí Atacadista, “Abrace uma
Causa com a gente!”. O GACC-RN, participou na modalidade saúde e ganhamos em
primeiro lugar, na disputa com mais 3 instituições, a premiação rendeu ao nosso grupo
um cartão com o valor de 30 mil reais para ser utilizado com compra de alimentos e
materiais de higiene e limpeza.
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ANEXO
Campanha de Uso Consciente dos Recurços

Lavanderia
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Acessibilidade
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Medidas de Prevenção
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Bebedouro

Coifa
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Corredores
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