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Santa Teresa de Ávila: o motivo do nome da Casa
de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa
A história da Santa Teresa de Ávila se mistura à história da
Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST).
Uma história de garra e determinação, que mesmo em
momentos difíceis nunca deixou de caminhar e de lutar por
aquilo em que acreditava. Mulher guerreira, filósofa e escritora
que inspirou o nome da Instituição.
- Por termos nos inspirado na história de vida de Santa
Teresa de Ávila que nunca perdemos a fé e a coragem. Estamos
passando por um momento extremamente difícil. Tivemos que
comprar o medicamento (hycantin - tupotecan), para o Noel
(11 anos, câncer na vesícula) que custa o superior a três salários
mínimos cada um (R$ 935,24) e é essencial à sua
sobrevivência. Portando a vida dessa criança custa nesse exato
momento o valor de R$ 4.676,20, relativo a cinco unidades
desse remédio - conta a presidente da CACCST, Sandra
Nóbrega.
Foi pensando nesta luta que resolvemos dedicar um
espaço no Solidariedade para
contar a história de Santa Teresa
de Ávila.
Extrema humildade
Terceira dos nove filhos do
segundo casamento de D. Afonso,
Teresa nasceu em 28 de março de
1515. Falecendo-lhe a mãe
quando tinha 14 anos, Teresa
entrou como interna no mosteiro
das monjas agostinianas. As cartas
de São Jerônimo levaram-na a
tornar-se freira.
Não tendo ainda completado
20 anos, Teresa entrou, às ocultas
do pai no Convento da
Encarnação, das Carmelitas.
Um ano depois de sua
profissão religiosa, Teresa ficou
gravemente enferma, sofrendo
inúmeros tratamentos nas mãos de
médicos. Esteve por quase três
anos
paralítica
e
foi

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

milagrosamente curada por São José. Entrou depois, num
estágio de tibieza espiritual que durou 20 anos. Até que um dia,
vendo num oratório do convento uma imagem de Nosso Senhor
chagado ela se prostrou aos seus pés, dizendo que não se
levantaria enquanto não fosse atendida em seu pedido de
melhora.
Os fenômenos místicos que Teresa experimentava
deixavam desconcertados seus confessores e diretores. Foi
preciso que dois santos, São Francisco de Bórgia e São Pedro
de Alcântara, com sua autoridade, lhe confirmassem a origem
divina dessas experiências e a incentivassem a não opor
obstáculos à ação do Senhor.
Fundações de conventos
No ano de 1562, Teresa começou a reforma do Carmelo,
fundando o Convento de São José, de Ávila. Cinco anos mais
tarde, visitando o Superior Geral do Carmo esse convento, ficou
tão encantado com a santidade que nele via, e com a
personalidade de Teresa, que deu a ela licença para fundar
outros conventos da observância, inclusive dois de frades.
Começou então o período épico das fundações, no qual a
guerreira Teresa, com algumas companheiras percorre a
Espanha fundando conventos.

...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Entrevista: assistente social Rita de Cássia Chaves
Rita de Cássia Linhares Chaves, 34 anos, graduada em
Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) há cerca de três meses assumiu a tarefa de coordenar
o Serviço Social da Casa de Apoio. Mesmo com pouco tempo
na instituição Rita já atraiu a simpatia e tem desenvolvido um
belo trabalho.

Fale um pouco de sua experiência na CACCST.
No início do segundo semestre recebi o convite para integrar a
CACCST, o que foi aceito com muita satisfação porque o
trabalho realizado com as famílias é belíssimo. Fizemos a opção
por ações multidisciplinares, que tem como objetivo geral
trabalhar as questões cotidianas das pessoas que participam
do projeto, respeitando-as em sua individualidade e trabalhando
para que tenham cada vez mais condições de enfrentamento
e superação das dificuldades vivenciadas. Periodicamente
solicito aos profissionais envolvidos nesta prática a reserva de
horário para conversarmos sobre as ações desempenhadas,
os resultados obtidos e as ações futuras, direcionando este
debate para uma questão central: que acréscimos os
programas da CACCST tem trazido para a vida de cada um
dos usuários de nossos serviços.
Quais são os seus projetos com a Casa?
De um modo geral, pretendo trabalhar com a equipe para a
manutenção dos projetos já em andamento e para ampliar a

EDITORIAL
Atitudes solidárias
A captação de recursos é um dos
maiores desafios que as organizações do
terceiro setor enfrentam na atualidade. E
com a Casa de Apoio não tem sido
diferente. A Instituição sobrevive de
doações de pessoas físicas, de empresas
e de campanhas esporádicas.
Sandra Nóbrega
É sobre essas campanhas que quero
Presidente da CACCST
falar. É por meio de eventos, lançamento
de livros, shows e agora uma nova modalidade de
solidariedade que tem fortificado a causa, que são os
aniversários beneficentes. Ou seja, ao invés de uma pessoa
ganhar presentes ela pede algo em prol de alguma causa.
Essas atitudes cidadãs têm aumentado a consciência dos
potenciais doadores sobre a organização, suas atividades e,
o que é fundamental, dos problemas que a entidade procura
solucionar através de suas ações.
Aproveito para agradecer a todas as empresas e pessoas
que nos ajudaram realizar a feijoada solidária, no Clube da
Aeronáutica. A nossa maior missão é estabelecer
relacionamentos duradouros com estes atores sociais e a
cada dia perceber o brilho no olhar dessas famílias assistidas
pela Casa de Apoio à Criança com Câncer.

Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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oferta de serviços que venho percebendo necessários a partir das
entrevistas sociais e das reuniões com as famílias. Um dos mais
belos projetos em andamento é o da Cooperativa de trabalho criada
com as mães da CACCST em parceria com a COPPE/UFRJ,
como meio viável de geração de renda diante das particularidades
que a doença de seus filhos impõe às suas vidas, inviabilizando o
acesso ao mercado formal de trabalho. De um modo geral,
pautamos nossas ações com um caráter de complementaridade,
pois acreditamos na legitimidade do acesso universal aos serviços
públicos como um dos maiores exercícios de cidadania a ser
aprendido por todos nós. Para o próximo ano, estamos elaborando
alguns projetos, sempre neste foco complementar. Pensamos a
princípio em atividades básicas voltadas para os adolescentes do
projeto no setor educacional, visando melhor prepará-los para a
vida e para o mercado de trabalho. No que se refere aos projetos
complementares de saúde o maior dos desafios será a implantação
de um consultório de odontologia para nossas crianças. Para isso
esperamos contar com parcerias de diversos setores de iniciativa
pública e privada.
Como é a relação com as crianças e mães assistidas?
Penso que as relações humanas são construídas no convívio
cotidiano. Acredito que estamos desenvolvendo um bom trabalho,
baseado no respeito mútuo e na confiança. Temos muito trabalho
a fazer. As idéias estão prontas, as demandas são reais e exigem
urgência nas ações, porém faltam recursos para implementarmos
estas atividades sem prejuízo das que já existem.

Feliz de quem faz gente feliz!
Contribua com a cesta nutricional 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

Feijoada Solidária reúne artistas na Barra
Em pleno domingo chuvoso, pessoas com o sentimento
de solidariedade lotaram a feijoada em prol da Casa de
Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, na sede do
Clube de Aeronáutica, localizado na Barra da Tijuca. Além
da deliciosa feijoada várias atividades e premiações
animaram o domingo.
O evento contou com a participação dos grupos Os
Morenos, Kiloucura, do jovem Gabrielzinho do Irajá e
Dorina, uma das mais completas intérpretes do samba.
Compareceram ao evento, a atriz Nátalia Souto, Desirée
Oliveira, Amanda Loyola, Amanda Pinheiro, o ex- BBB
Guilliano Ciarelli, a atriz e modelo Solange Gomes e os
atores mirins, Felipe Severo e Karolyna Afonso.

Verde; SRPack; Clube da Aeronáutica e a decoração do
tio Balão.
A Instituição agradece a todos e se sente feliz em
testemunhar, junto às organizações empresariais e
pessoas físicas, o fortalecimento do compromisso social.
A promoção de eventos ou a doação diária mobilizam a
população para a prática solidária, transformando esses
encontros em verdadeiros palcos da solidariedade. Confira
as fotos.

Empresas parceiras proporcionaram a feijoada
A feijoada teve o patrocínio das Cervejarias Cintra e
apoio das empresas Borreli (Gráfica e Editora Ltda); Casa
de Arte e Cultura Julieta Serpa, Elite Show; Passe Vip
(pulseiras de identificação); Lanlimp; Velho Barreiro;
Cachaça 51, Nazareth (água mineral natural); Açougue
Ipanema Jardins/SP; Supermercado Sendas; Village Rio
Sandra Nóbrega, o ex-BBB Ciarelli, a atriz Desirée e os atores mirins, Felipe
Severo e Karolyna Afonso. Ao lado Tammy Luciano repórter do TV Fama.

Os grupos Os Morenos, Kiloucura cantam com Dorina e Gabrielzinho do
Irajá. Ao lado a atriz Natália Souto nos bastidores da festa com Gabrielzinho

A feijoada solidária lotou o Clube da Aeronáutica

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 receberam todo o carinho dos nossos voluntários
e profissionais. Confira novas datas e idades:
- EM OUTUBRO: Gabriel Lourenço (08), Fernando Nascimento (dia 10),
Gabriel de Oliveira (24), Daniel Souza (31).
- EM NOVEMBRO: Herbert Pessoa Costa (dia 13)
- EM DEZEMBRO: Yasmin Pereira dos Santos (08), Breno Lemos de Araújo (dia 14)

DENTRO DA LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 86.:
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de
ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Informativo da CACCST

Cooperativa da Casa de Apoio já é realidade
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 consegue um emprego fixo
A cooperativa da CACCST criada em parceria com COPPE/UFRJ
já começa a transformar a vida das mães assistidas pela Instituição.
Toda quarta-feira cerca de 20 mães se reúnem na sede da Instituição
para ter aulas de decoração de mesa para buffet, com a professora e
voluntária Marina Paulino Paixão. A partir de novembro as mães
começam a ter cursos para aprender a parte jurídica, administrativa e
de planejamento orçamentário. Sempre orientadas por Aline Rocha,
da COPPE/UFRJ.
- Estamos muito felizes, já começamos a receber pedidos. Em
poucos meses de funcionamento já deu para perceber o compromisso
das mães – relata a estagiária do Serviço Social, Marcelia Castro.
Em reunião na sede da Instituição, no bairro Estácio, as mães
decidiram em votação o nome da cooperativa: Delícias do Rio. Agora
é só fazer o pedido.

Mães da cooperativa

Advogados voluntários prestam atendimento
jurídico às famílias da Casa de Apoio
Um grupo de advogados tem oferecido suporte jurídico às famílias
assistidas pela Casa de Apoio à Criança com Câncer. O atendimento
acontece no dia das reuniões mensais, sempre aos sábados, e trata de
questões como: o Beneficio de Prestação Continuada (BPC), investigação
de paternidade; problema com o fornecimento de algum remédio e outros
temas ligados a qualidade de vida das crianças.

ESPAÇO DO DOADOR
“Queridos amigos,
Estava pedindo a Deus que me apresentasse uma obra, em
que eu pudesse ajudar. Entrei em contato algumas instituições
conhecidas, colocando-me a disposição, mas, pasmem, não recebi
nenhum retorno. Finalmente, recebi um telefonema da presidente
da Casa de Apoio a Criança com Câncer Santa Teresa, Sra. Sandra,
que convidou-me para conhecer. Fiquei muito feliz pelo carinho com
que as crianças são tratadas pelos voluntários desta instituição.
Colaborem de alguma forma, seja com o seu apoio financeiro,
ou enviando gêneros alimentícios, ou mesmo, disponibilizando o seu
tempo para ajudar esta obra que cuida de crianças carentes portadoras
de câncer. Muitas destas crianças serão curadas, outras, nem sempre.
Somos pessoas ricas de saúde, temos empresas, ou fazemos parte
de alguma empresa, e temos os nossos dias tão atarefados, que nem
mesmo sobra um tempinho pra ajudar alguém. Esta obra assistencial,
necessita de R$6.000,00 para pagar o seguro de uma Kombi, que já
está comprada e no pátio da Recreio Veículos, mas falta a verba do
seguro.O motorista da Kombi antiga, sofreu um acidente, faleceu, e o
seguro deu perda total.
Tive um câncer, tive a benção de Deus, tive recursos financeiros,
plano de saúde, bom hospital, clinica excelente onde fiz sete meses
de quimioterapia, tive o apoio da minha família, dos meus amigos,
mas aprendi a importância de ajudar o nosso semelhante. Muitas
destas crianças com câncer debilitadas,não podem correr, brincar,
jogar, não tem recursos financeiros, moram longe, mas encontram
na Casa de Apoio, o seu porto seguro, a certeza de que serão
encaminhadas a um hospital, terão onde dormir
e se alimentar, e serão curadas. Faça parte
também deste contingente de pessoas especiais,
que procuram ajudar o seu semelhante.”
Luiz Augusto de Azevedo Marques, advogado,
empresário na área de eventos e gerente de
eventos da Marina da Glória. Tem 60 anos, teve
um câncer no intestino, foi operado, fez
quimioterapia e hoje está curado.

PENSAMENTOS
Aniversário solidário
Esta noite tive um sonho, ou talvez um pesadelo.
Sonhei que estava num parque com meus dois netos
e lá estavam várias crianças carequinhas, todas
portadoras de Neoplasia.Logo, os meus netos me
perguntaram porque aqueles garotos não tinham
cabelos?
Passei a me questionar porque sonhar com meus
netos dentro de um parque de diversão cheio de crianças
enfermas.Fiquei sabendo que uma Instituiçao que cuida
de crianças com Câncer que propôs um dia de diversão
na vida daquelas crianças.Para algumas pode ser um
dia mesmo.Imaginei quantas crianças poderiam chegar
a minha idade.Só resta uma lição, ajudar estas crianças
a ter vida saudável como meus dois netos.Mas de que
maneira?
O meu aniversário se aproximava, pensei logo em
festejá-lo de forma diferente. Então solicitei a minha
esposa que isentasse os meus convidados de
presentear-me. Sugeri que todos levassem um cheque
para ajudar uma Instituição de caridade.
O resultado foi fantástico, fui abraçado duplamente,
1º pelo meu natalício, 2º pelo gesto solidário.
Desejo que todos um dia possam ter um dia tão
festivo e grandioso como o meu.
Anônimo
A cada edição novos pensamentos!
Colabore também enviando o seu para nossa
redação: ascom@minasdeideias.com.br
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ENTREVISTA
Natália Santos de Oliveira tem 10 anos, mora no Parque de Araruama, município de São João de Mereti. Cursando
a 4ª serie, Natália tem muitos amigos na escola e adora matemática. Segundo sua mãe, Neide Santos, que sempre está
ao seu lado, Natália é uma menina muito inteligente e nem mesmo o tumor no cérebro a impede de ter uma vida normal.

A arte de superar a dor:
De que você mais gosta de brincar?
- Gosto de brincar de boneca.
Como você encara o mundo?
- Aprendo com o mundo.
O que você acha da CACCST?
- É legal ficar aqui. Aprendo muito com os voluntários.
Um sonho – Ter um vídeo-game.
Um desejo – Ir ao parque de diversão.
Família – Minha mãe está sempre comigo. Família é amor.
Uma mensagem – Deus é amor.

EVENTOS
Exemplo de solidariedade: ex- BBB’s Pink e Alan

Crianças da CACCST visitam o Fluminense
As crianças da Casa de
Apoio
viveram
momentos especiais na
sede do Fluminense, em
Laran-jeiras. Convidadas
pelo Departamento de
Mar-keting,
elas
conheceram todas as
dependências do clube e
assistiram a um treino do
futebol profissional. Lá
re-ceberam o carinho e
ganharam autógrafo de
jogadores como Felipe,
Tuta,
Preto
Casa
Grande, o goleiro Kléber
e os demais do elenco
tricolor.

Tatiane Pink e Alan,
ex-participantes do
Big Brother Brasil 5,
doaram alimentos
para a CACCST
após a peça “Uma
Linda
Quase
Mulher”, no Centro
Cultural
Jaime
Aroxa, no Rio de
Janeiro, com direção
de Mário Cardona.

Crianças da CACC recebem visita surpresa

Petrobrás leva projeto de cinema itinerante
A Petrobrás levou o projeto BR Movimento para a Casa de
Apoio à Criança com Câncer . As crianças assistiram ao
filme brasileiro Tainá. A exibição fez a alegria da garotada.

Noite de autógrafos gera verba para a Casa
A jornalista Conceição Mello fez noite de autógrafos do
lançamento dos livros infantis O Lago Lilás e O Príncipe
da Terra dos Sonhos na Casa de Cultura Laura Alvim. Parte
da verba arrecadada no lançamento foi revertida para a
Casa e já está sendo utilizada para consertar o telhado da
Instituição.

As crianças atendidas pela Casa de Apoio receberam a visita
surpresa de oito representantes indígenas dos povos Xavante,
Karajá, Nambiquara, Krikati e Guarani, que participam do
projeto Rito de Passagem no Museu da República. Durante
a visita, os índios falaram sobre sua história, tiraram dúvidas
e ensinaram às crianças alguns cantos e danças e a fazer
pinturas corporais.

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

“Especial Rito de Passagem”

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;
- 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;
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. Como P
ar
ticipar? Ligue e saiba mais:
Par
articipar?

- 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)

Sede: (21) 2202 8343 ou 2293 2210
info@caccst.org.br

Adquira os nossos
produtos e divulgue
contribuindo com os
projetos da CACCST

Corporativo (21) 2220 2668
corporativo@caccst.org.br

Visite-nos: www.caccst.org.br
PARCEIROS
PATR
OCÍNIO:
TROCÍNIO:

APOIO:

Indústria de Plásticos
Descartáveis
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