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CACCST funda cooperativa para
mães assistidas pelo projeto
Oferecer renda extra, aumentar a auto-estima e acima
de tudo desenvolver o trabalho em grupo é o que pretende
a Cooperativa que está sendo criada pelas mães assistidas
pelo projeto da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa
Teresa (CACCST). A instituição participou de um edital e
ficou em primeiro lugar, podendo assim ter o total apoio da
COPPE/UFRJ.
- Usar da experiência e a metodologia da COPPE em
trabalhar com cooperativas vai nos ajudar muito. A ajuda
em áreas como jurídica, contábil e administrativa é de suma
importância. Serão seis meses de acompanhamento
burocrático, criação do estatuto e de legalização - declara
a estagiária de Assistência Social da CACCST – Marcelia
Castro.
Até agora existem 20 mães cadastradas, mas o intuito
é aumentar esse número. A Cooperativa fornecerá buffets
para empresas que queiram fazer eventos, festa de final
de ano, entre outras atividades. A princípio a cooperativa
irá trabalhar na sede da instituição, no bairro Estácio.
Laços de solidariedade
Criar laços de solidariedade entre seus integrantes,

Marcelia Castro conversa com as mães sobre a cooperativa

Câncer não é conta
gioso
...
contagioso
gioso...

Reunião com as mães para organização da cooperativa

gerar trabalho e renda para a transformação da realidade.
Estes são os objetivos da cooperativa, que quer realizar
um negócio economicamente viável e adequado a realidade
dessas mães.
- Pensamos em trabalhar com alimentos, mais
precisamente fazendo buffets por ser uma atividade que
não requer qualificação própria, ou seja, todas as mães
independentes da escolaridade podem atuar. Se não for
fazendo um prato especial pode ser picando legumes –
complementa Marcelia.
A cooperativa é a única forma de organização que reúne
os conceitos de associação e empresa. É uma forma de
buscar uma saída coletiva. Além disso, a cooperativa é a
forma com maior potencial para transformar a vida dessas
mães que por terem que acompanhar os filhos no tratamento
do câncer não conseguem um emprego fixo.
- Com as cooperativas as próprias mães poderão se
organizar em relação ao tempo caso o filho esteja passando
por um momento de saúde delicado. Depois de montada
teremos que articular parcerias entre diversos segmentos
da sociedade brasileira, para possibilitar melhoria na
qualidade de vida dessas mães excluídas – finaliza a
presidente da Instituição, Sandra Nóbrega.

...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Família presta homenagem a “Seu Manoel”
“Com um sorriso no rosto, todo dia ele
nos recebia com um Bom Dia!!!
Palavras sábias... Para ele não existia tempo ruim. O que
era triste para nós, tinha um dom de dizer: - “Não precipite pelas
coisas, deixe acontecer”.
Com um aperto de mão e um abraço, ele abraçava o mundo
e dizia: “Este menino tem futuro”.
Com orgulho dizia sempre: “Não quero ser rico. Ter um pouco
de dinheiro para mim basta e ter a minha família com saúde é o
que mais quero da vida.”
Brincando levava a vida num passe de mágica. Fica triste
quem não sabe a lição que ele nos passava e que a tristeza é
coisa de momento e que temos que nos contentar com o que
Deus nos deu.
O que ele sempre se orgulhou, e em ver que cada dia
começava um novo dia de piadas, apelidos e elogios, um conjunto
de figura de linguagem que alegrava a todos em sua volta.
Patroinha era o seu sinônimo, mestre-cuca, o seu vocabulário, o seu tempo aqui terminou.
palavras que vinham do coração. “Estas mães são vencedoras,
Foi para dirigir em outro lugar, ou cuidar de quem também precisa
mulheres de fibra, sempre nos encorajando.”
daquele humor, daquele grito: “Vamos embora, gente, olha a hora”.
Simples, mas sincero com suas palavras ele agia não para
Como ele sempre dizia: “Eu sou insubstituível”.
magoar, mas sim para marcar a sua presença.
Para nós, ficou e vai ficar marcado, não só como nosso motorista,
Amava a vida. Fazia do seu dia o nosso amanhã, mas mas sim como O Tio Manoel.
esqueceu de nos lembrar que amanhã não poderá mais chegar.
...E existem muitos Manoel, mas este é Insubstituível.”
Não disse adeus saiu tão subitamente como entrou,
conquistando a todos.Deixou saudade, sim, porque a sua hora,
Breno, Claudeci e Sandra (família assistida pela CACCST)

EDITORIAL

Feliz de quem faz gente feliz!
Momentos difíceis

Sandra Nóbrega

Presidente da CACCST

Passamos por momentos difíceis
nesses últimos meses. A perda do nosso
carismático motorista Manoel, o
falecimento da nossa pequena Raiane, o
agravamento do quadro clínico de algumas
crianças assistidas pelo projeto e a queda
das doações entre outras coisas que
poderiam ter nos desanimado. Mas não

nos desanimou.
É com esse ânimo que a CACCST inicia uma campanha
com empresariado para angariar recursos para a instituição
dar continuidade a seus projetos e aumentar o número de
famílias inscritas.
Também temos o ponta-pé inicial na criação da cooperativa
das mães. Esse importante passo aumentará a auto-estima,
fortalecerá o trabalho em grupo e proporcionará uma renda
extra para essas famílias que vivem em condições precárias.

Empresas que apóiam projetos sociais são mais
respeitadas pela sociedade... Por isso venha fazer
parte desse belo projeto social. Ajude a construir um
futuro melhor.
Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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Contribua com a cesta básica das famílias
PRODUTOS
Arroz
Feijão
Açúcar
Fubá e Farinha de Trigo
Café
Macarrão
Farinha de Mesa e Sal
Óleo
Papel higiênico
Sabão em barra
Sabonete
Pasta de dente
*Fralda (se necessário)
Leite
Farinha Láctea
Neston
Nescau
Sustagem
Mucilon
Aveia
Gelatina
Geléia de Mocotó
Cremogema
Biscoito
Cloro
Detergente
Sabão em pó

QUANTIDADES
05 kgs
04 kgs
04 kgs
01 kg
500 grs.
02 kg
01 kg
02 latas
02 pacotes com 4
02 pedaços
04 unidades
02 unidades
03 pacotes
10 latas
02 latas
01 latas
02 latas
03 latas
01 lata
500 grs
08 unidades
08 unidades
02 pacotes
10 pacotes
01 litro
02 vidros
01 kg

De braços abertos para a solidariedade
Casa de Apoio à Criança com Câncer visita pela primeira vez o Corcovado
Os sábados dos
dias 21 e 28 de junho,
foram especiais para as
crianças e famílias
assistidas pela Casa de
Apoio à Criança com
Câncer Santa Teresa.
Elas tiveram a boa
oportunidade de ver pela
primeira vez o principal
cartão-postal do Rio de
Janeiro: O Cristo
Redentor.
O convite surgiu do
diretor do Trem do
Corcovado, Sávio Neves
após ter conhecimento
da seriedade do trabalho
desenvolvido há mais de
quatro
anos
pela
CACCST. As crianças foram acompanhadas por suas mães, pelo
psicólogo da Casa, Luiz Paulo Filho, pela presidente da instituição
e idealizadora do projeto, Sandra Nóbrega, pelo pessoal do
SOLIDARIEDADE, além de outros voluntários.
- Receber as crianças da CACCST aqui no Trem do
Corcovado foi extremamente gratificante à medida que
sentimos toda alegria e encantamento que o passeio
ao Monumento do Cristo Redentor despertou em cada uma
destas criaturinhas de Deus. Por outro lado, ações como esta
de proporcionar este passeio às pessoas carentes, é talvez o
maior dos nossos desafios, porque por muito tempo, formouse a idéia de que este passeio era “só pra gringo”, e é isto que
queremos desmistificar. Sejam sempre bem-vindos! – relata o
diretor do Corcovado, Sávio Neves.
- É a primeira vez que venho ao Cristo. Achei bem diferente
de quando vejo na televisão, parece que estou dentro dele.
Não sem dizer a emoção que estou sentindo – conta Júlia
Maria Rodrigues Filho, mãe de Wesley, há três anos assistido
pela CACCST.

Passeios e eventos culturais fazem parte da rotina da Casa
de Apoio, que além de oferecer medicamentos, alimentação,
cestas nutricionais e higiênicas, orientação psicológica,
odontológica e pedagogo, também se responsabiliza pelo
transporte das crianças até suas residências.
- São passeios como este que aliviam a tensão da rotina de
uma criança portadora de câncer. É importante que assim como
o Corcovado, outras instituições e pessoas se mobilizem para
fazer o bem – afirma Sandra Nóbrega.
Luiz Paulo, psicólogo há quase um ano da Casa, ressalta a
importância do passeio no tratamento das crianças.
- Uma criança feliz tem sua imunidade mais equilibrada e
isso é comprovado por pesquisas. Além disso, colocar as crianças
portadoras de câncer no convívio social mostra que câncer não
é contagioso, mas solidariedade é – conclui.

Breno, ao lado, em
entrevista para o RJTV,
da Rede Globo. E,
abaixo, grupo de
crianças da CACCST
com Gustavo Berriel repórter do Programa
Belleza Pura, da Band

ANIVERSÁRIOS
Mande um cartão, dê um abraço ou faça uma oração para uma de nossas crianças em seu dia
especial! Na foto ao lado, os aniversariantes de julho receberam todo o carinho dos nossos
voluntários e profissionais. Confira novas datas e idades:

- EM AGOSTO: Gabriele Edite de Araújo Cabral (dia 22), Kelly Carolina de Oliveira (dia
25).
- EM SETEMBRO: Luan Garcia (dia 01), Fábio Ribeiro Vasconcelos (dia 03), Beatriz de
Souza Napoleão (04), Paulo Cezar do Espírito Santo Geraldo 27

DENTRO DA LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 74.:
O Poder Público, por meio do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
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Informativo da CACCST

Feijoada Solidária no Clube da Aeronáutica
Garanta logo o seu lugar na nossa feijoada que acontece a partir das 10h do dia 17 de setembro, no Clube da
Aeronáutica, sede Aerodesportiva na Barra da Tijuca.

R$ 30,00
convite por pessoa

Além da deliciosa feijoada que estaremos preparando, teremos atividades e premiações durante o evento.
Participe, pois assim você estará sendo solidário à manutenção do nosso projeto social, além de garantir mais feijão na mesa das famílias carentes assistidas pela CACCST.

Feijoada com
b e b i d a
liberada!
(cerveja, caipirinha,
água e refrigerante)

Reservas/Convites: (21) 3984 3069 / 2220 2668

Shows e prêmios.
Patrocínio:

Apoio:
Açougue
Ipanema
Jardins/SP

ESPAÇO DO DOADOR
Gerente Comercial da empresa SRPACK, Letícia Penedo
Fontes, 31 anos relata a importância de abraçar causas, como a
da CACCST, que visa um mundo melhor para seus assistidos.
Qual a importância de empresas aderirem a projetos
sociais?
A importância esta no que se pode ajudar sendo muito ou
pouco... é a velha história se todos ajudarem não teríamos tanta
desigualdade. É preciso que os empresários deste país tenham
senso de solidariedade.
Qual foi a parceria que vocês fizeram com a CACCST?
Foi a doação de squeezes para CACCST. Que deverão servir
para divulgar esta nobre causa e arrecadar novas doações.
Deixe seu recado para os leitores do SOLIDARIEDADE:
Gostaria imensamente de agradecer aos meus diretores Ricardo
Martins e Sérgio Van Erven pela doação concedida. E para as
dirigentes da CACCST: congratulações por comandarem um projeto
tão bonito.

PENSAMENTOS

Mais uma despedida...
Tia Quitéria e Tio Carlos
“Feliz aquele que tem a oportunidade de
passar por esta família CACCST.
Para nós foi um grande aprendizado com as
mães, crianças e colegas. Com a Tia Anna,
Sandra e com os voluntários.
Mas, chegou a hora de voltarmos, pois
outros reclamam a nossa presença.
Mesmo que se passem 100 anos jamais
nos esqueceremos desse tempo aqui.
Tenham certeza fomos muito felizes.
Desejamos todas as felicidades do mundo.”

Par
ticipe também:
articipe

doe AMOR!

Beijos... Tia Quitéria e Tio Carlos
A cada edição novos pensamentos!
Colabore também enviando o seu para nossa
redação: ascom@minasdeideias.com.br
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SOLIDARIEDADE

ENTREVISTA
Herbert Pessoa Costa tem 17 anos, mora com sua família na cidade de São Gonçalo-RJ. O tipo de câncer de Herbert
é na Medula Platoma, além dele ter tido Meningite quando criança o que causou um retardamento mental. Perto de completar
18 anos a assistência social da Casa tem buscado ampará-lo nessa nova etapa. Extrovertido, comunicativo e muito inteligente
em poucas palavras ele consegue mostrar sua força de vontade de viver. Seu sorriso contagia a todos e quando resolve
cantar ou dançar, nada o impede... nada mesmo, nem a sua cadeira de rodas!!!
A arte de superar a dor:
De que você mais gosta de brincar?
- Gosto de brincar de carrinho e bonequinho.
Como você encara o mundo?
- Eu gosto do mundo, porque eu sou feliz.
O que você acha da CACCST?
- Gosto muito da Casa, de pintar, desenhar e brincar com os voluntários.
Um sonho - Conseguir andar, ter um sitio e vários animais.
Um desejo - Passear... Conhecer novos lugares.
Família - Amo minha família. É bom estar com eles.
Uma mensagem - Que as pessoas sejam felizes.

Todo dia é dia de festa!

EVENTOS

Rio Sports Show: apoia campanha contra o câncer infantil da CACCST
De 14 a 16 de julho, aconteceu a Rio Sports Show na Marina
da Glória. Nesse ano a feira de equipamentos e serviços para
profissionais de academias, clubes e empresários do Fitness
apoiou a CACCST. Os visitantes da feira doaram um quilo de
alimento não perecível e puderam conhecer mais sobre a
Instituição no estande instalado na entrada da feira.
Desde a sua criação, a CACCST divulga suas ações em
eventos externos com o intuito de sensibilizar a sociedade. Neste
período já participou de eventos como: a festa beneficente no
Chiko´s Bar com a presença de Cauby Peixoto, na comemoração
do aniversário da Associação Brasileira de Recurso Humanos
(ABRH) no Cine Odeon, no Estande da Cidadania no Shopping
Iguatemi, entre outros lugares e eventos.
Ao lado, Sandra com a voluntária e organizadora do evento
Simone Mucks e com o empresário Roberto Medina, no estande.
Abrace esta causa, divulgue a CACCST em seu evento!!!
CACCST no orkut
A casa também está no orkut. Participe dessa comunidade
solidária http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=2493249
Páscoa do Bem
A festa de páscoa da Casa
de Apoio foi promovida pela
Universidade Veiga de Almeida. Na foto a presidente da
Instituição Sandra Nóbrega,
com o diretor do Colégio Veiga
de Almeida, Marcel Veiga de
Almeida, Cris e voluntários.
Festa junina
Os alunos de Educação Física da Gama Filho promoveram
uma festa junina para as crianças e famílias assistidas pela Casa
de Apoio à Criança com Câncer, no Campus Jacarepaguá.
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Voluntariado Internacional
James, Matthew, Shari e
Christina passaram uma tarde
pintando a dispensa da
Instituição. Eles fazem parte
do Corpo de Cadete da
Virgínia (EUA) e uma vez por
ano realizam trabalho voluntário, em outro País. Segundo
o coordenador e professor,
James trabalhos como esse
enriquecem a carreira.

Participe dos nossos Eventos e seja mais um co-gestor das
nossas ações em prol destas crianças e de suas famílias!

MINI-GALERIA

“Especial Passeio Corcovado”

Como Ajudar?
Confira o perfil dos NÚCLEOS criados e veja qual
você mais se identifica. Sua participação é muito
importante para a CACCST:

- Comprando e “vestindo” a nossa CAMISA;

- Doando alimentos e roupas para as famílias assistidas e para o Bazar;
- Participando dos eventos e fazendo a capitação de
recursos através de outros eventos;
- Por meio do nosso Call Center, fone (21) 3984 3069;
- Fazendo doações em valores a serem depositados
no UNIBANCO - agência 0159 - conta 202848-2;
A dor está na omissão da atenção dispensada.
Sua participação é muito importante e com certeza vai
nos ajudar a dar continuidade aos nossos projetos e atividades mantendo a alegria de nossas crianças e de suas famílias.

- Voluntariado: capta, atende e encaminha os voluntários
- Bazar: organiza, divulga e vende as mercadorias
- Psico-pedagogia: atividades lúdicas e reforço escolar
- Oficinas: organiza oficinas recreativas e auto-sustentáveis, teatro
- Psicologia: acompanhamento das famílias e crianças
- Ações-sociais: capta parceiras
- Sócio-Cultural: organiza eventos e passeios culturais
- Comunicação: interna e externa (informativo)

A nossa camisa está de
CARA NOVA! Criada pelo
diretor de arte Márcio
Bastos, a nova camisa é
vendida na CACCST, ligue
e VISTA NOSSA CAMISA!!!

Como P
ar
ticipar?
Par
articipar?

A Coordenadoria de Voluntariado aguarda a sua visita.
Ligue e saiba mais sobre este projeto:

(21) 2202 8343 ou 2293 2210
info@caccst.org.br - www.caccst.org.br

PARCEIROS
PATR
OCÍNIO:
TROCÍNIO:

APOIO:
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SOLIDARIEDADE é uma publicação da CACCST - Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, entidade sem fins lucrativos.
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