SOLIDARIEDADE

MINI-GALERIA

ENTREVISTA

“Especial Making-of Filme Institucional ”

Fábio Ribeiro Vasconcelos, 6 anos, é uma das crianças que está no projeto da CACCST desde a época que a Instituição
era em Bangu, com apenas cinco crianças. Fabinho, como é carinhosamente chamado, é uma criança que adora brincar.
Ele mora em Sepetiba com os pais e os quatro irmãos e o seu tipo de câncer é “Tumor de Viurnes” (rins).
Conheça um pouco mais sobre o nosso entrevistado que mesmo com dificuldade na dicção é um grande comunicador.
Durante a entrevista Fabinho chorou emocionado e nos deixou felizes com suas palavras.
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Ligue e saiba mais:

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

Casa de Apoio conquista mais uma vez Troféu Beija-Flor
A Casa de Apoio conquista novamente o TROFÉU BEIJA-FLOR, premiação realizada
anualmente pelo RIOVOLUNTÁRIO que estimula a importância do reconhecimento e perpetuação
da colaboração voluntária. Quem recebeu no Teatro do SESI (sede da FIRJAN), no centro do
Rio, foi o fotógrafo Sérgio Caddah, pelas suas ações em prol da CACCST.
- Meu trabalho na Casa é por meio do uso da fotografia como instrumento de pesquisa e de
sociabilização entre as crianças e famílias assistidas com oficinas criativas – conta Caddah.
Ele também se dedica na
divulgação dos projetos da Casa
Aniversário Solidário
e produz junto com a equipe da
Desirée Oliveira, atriz do
Minas de Idéias o informativo
Zorra Total, comemorou seus 25
Solidariedade.
anos na churrascaria Estrela do

Visite-nos: www.caccst.org.br

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

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

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

Sul (Barra). E para celebrar a
data, ela não pediu presentes,
mas sim uma lata de leite em
pó. Na foto o diretor do Zorra Total
(TV Globo), Mauricio Sherman
com a aniversariante solidária, a
atriz Desirée Oliveira.

JUNHO
A

- 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)

JANEIRO

Famosos apoiaram a sexta edição do Fashion
é Doar. Priscila Fantin, Fernanda Machado, Ricardo
Machi, Helen Roche, entre outros prestigiaram a
campanha beneficente, no Hard Rock Café. O
Fashion é Doar é realizado anualmente pela
empresa Werner Coiffeur e desta vez beneficiou a
Casa com 12 toneladas de alimentos não-perecíveis.

- 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.
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“Somos uma família feliz.”

CACCST no Fashion é Doar

A atriz Fabiana Karla
comemorou seu aniversário de forma solidária.
Ela participou da Leitura
da peça O Pequeno Príncipe. A entrada foi brinquedos tos para a CACC.
A iniciativa do evento foi
do ator William Lima.

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;

EVENTOS

Leitura solidária

DE

Como Ajudar?

ANO IV

De que você mais gosta de brincar?
- Adoro brincar de vídeo-game. Também brinco muito com meus irmãos e com meu pai.
Como você encara o mundo?
- Feliz de viver no mundo.
O que você acha da CACCST?
- Tenho muitos amigos aqui. Gosto de pintar e brincar com os voluntários.
Um sonho – Segundo sua mãe, é que ele tenha saúde.
Um desejo – Ir ao McDonalds.
Família – Amo meus pais e irmãos.
Uma mensagem – Nós somos uma família feliz. Quando a família se reúne tudo dá
certo (colaboraram com a frase os pais do Fabinho, Luciana e Fábio Júnior).
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A arte de superar a dor:

Seu imposto constrói o presente e garante o futuro
das crianças da Casa de Apoio à Criança com Câncer
A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa
(CACCST) conquistou o Título de Utilidade Pública Federal
(N° 08026.011724/2005-15). Agora as empresas que doarem
à instituição poderão deduzir no imposto de renda (IRPJ) até
o limite de 2% do lucro operacional antes de computada a
sua dedução, conforme Lei 9249 - Artigo 13 § 2 inciso I e III.
Para informar às empresas que a CACCST oferece esta
importante dedução no IRPJ, a Casa lança campanha
institucional: filme a ser veiculado na Rede Globo, por meio
do Merchandising Social, no SBT- Rio, apresentações audiovisuais, anúncios em revistas do Grupo Abril e divulgação em
mídia espontânea.
O atores Carlos Bonow e Alexia Dechamps participaram
do filme realizado pela Plano Geral Filmes (equipe: Jully, Daniel,
Pablo e Fábio), com roteiro de Joana Bréa, produção Minas
de Idéias (Aline Garcia e Fábio Amaral) e fotografia de Sérgio
Caddah. Rede Globo, SBT, ABRIL e os profissionais
envolvidos participaram gratuitamente.
- Plagiando Elisa Lucinda ”eu sei que a gente não pode
mudar o começo, mas se a gente quiser pode mudar o final”.
Essa campanha chegou em ótima hora - diz Carlos Bonow.

PARCEIROS
PAT R O C Í N I O :

APOIO:

EXPEDIENTE
SOLIDARIEDADE é uma publicação da CACCST - Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, entidade sem fins lucrativos.
www.caccst.org.br - info@caccst.org.br - fone/fax: (21) 2502 8343 - Rua Santos Rodrigues, 60, Estácio - Rio de Janeiro - 20250-430
CMDCA 1/328/541 - CMAS 0532 - CNPJ 04158233/0001-78 - Coordenação: Sandra Nóbrega - Jornalista Responsável: Aline Garcia (MTB25492/RJ)
e Fábio Amaral - Projeto Editorial e Gráfico: Minas de Idéias Comunicação Integrada - ascom@minasdeideias.com.br - Fotografia/Arte: Sérgio Caddah
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Os atores Alexia Dechamps e Carlos Bonow com a presidente
da instituição Sandra Nóbrega durante as fotos realizadas em
estúdio criado na sede da CACCST para divulgação da
campanha institucional assinada pelo fotógrafo Sérgio Caddah.

Bastidores: os atores Carlos Bonow e Alexia Dechamps com as crianças

Menos de 6% das empresas usam estas leis de incentivo
As empresas brasileiras ainda utilizam de forma tímida
as leis de incentivos fiscais disponíveis hoje no País para
destinarem recursos que vão para os cofres públicos para a
área social. Menos de 6% das empresas que podem deduzir
doações adotam estas medidas. A constatação é da
pesquisa divulgada pelo GIFE - Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas. O estudo tem como base o relatório da
Secretaria da Receita Federal sobre Declaração de
Informações Econônico-Fiscais das Pessoas Jurídicas (DIPJ).
No país, as únicas empresas que podem utilizar
incentivos fiscais para doações são aquelas que optaram
pelo regime de lucro real. Hoje, esse universo está restrito
a 189 mil empresas (indústria, comércio, serviço, financeira
e seguradora).
Segundo Eduardo Szazi, consultor jurídico do GIFE e
coordenador da pesquisa, o principal motivo do não uso
dos incentivos fiscais pelas empresas é a falta de
informação, tanto por parte do setor privado quando das
organizações não governamentais.
Dúvidas ao declarar estas doações: www.gife.org.br

Visite nosso projeto e seja parcerio: www.caccst.org.br

Câncer não é contagioso...

...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Informativo da CACCST

Entrevista: voluntários Gabriela André e Sandro Prior
A médica pediatra e hematologista, Gabriela André e o
cirurgião e ginecologista oncológico, Sandro Prior há cinco meses
tem realizado um belo trabalho voluntário para a CACCST.

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa reconheceu diversas empresas comprometidas
com a responsabilidade social e com os ideais de solidariedade e cidadania. Quem sabe você fará parte
deste time? Participe dos nossos projetos sociais e seja uma empresa-cidadã!

Como tem sido o trabalho voluntário com a CACCST ?
Tem sido uma experiência que preenche espaços no coração
que pouquíssimas coisas podem ocupar. Aprendemos a
compreender que as provações da vida podem sempre ser
vistas de maneiras diferentes, basta estarmos dispostos a
realmente enxergar com mais otimismo.
Quais são as dúvidas mais freqüentes?
Muitos pais são pouco esclarecidos quanto à gravidade da
doença de seus filhos, às chances de cura total e ao risco
real da morte. Alguns desconhecem as etapas do tratamento
e o porquê de cada uma delas; outros tantos não sabem o
que podem ou não dar como alimentação. Vários pais não
conseguem entender a maneira certa de dar a medicação
domiciliar. Tudo isso se deve ao fato de terem “medo” ou
vergonha de perguntar à equipe de saúde. Esse problema se
resolveria facilmente com uma conversa mais clara e sincera
durante as consultas, entre ambas as partes, pais e médicos.
Existem muitos mitos em relação ao câncer?
As pessoas acreditam em coisas irreais. O câncer na infância
se deve a causas bem diferentes das que levam adultos a ter
câncer; hábitos alimentares, contato com doentes, “friagem” e

Imposto como
instrumento de cidadania

Sandra Nóbrega

Presidente da CACCST

Mais um sonho se concretiza. A Casa
de Apoio à Criança com Câncer Santa
Teresa conquistou o Título de Utilidade
Pública Federal e as empresas que
doarem à instituição poderão deduzir no
imposto de renda (IRPJ) até o limite de
2% do lucro operacional.
Conseguimos produzir nosso vídeo-

institucional que será veiculado na TV Globo e no SBT-Rio,
além da continuidade dos anúncios nas revistas do Grupo
Abril. Isso nos dá mais garra e vontade de continuar na luta
pelos direitos dessas crianças portadores de câncer.
Foi criado o Certificado de Solidariedade com o objetivo
de valorizar as empresas que contribuem com a causa.
Recebemos a honrosa visita da equipe do veleiro Holanda 1
(ABN AMRO ONE) na Casa. Eles conheceram a cooperativa
“Delícias do Rio” das mães. Projeto que tem nos orgulhado.
Apenas a responsabilidade social do setor empresarial
é capaz de promover uma transformação social. Precisamos
de empresas parcerias. Depende de você empresário destinar
seus impostos para a área social.

Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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outras tantas coisas não produzem câncer. Outra idéia errada
é a de que todos os doentes, mesmo com doenças diferentes
e em diferentes estágios vão apresentar as mesmas
complicações, tipo: “se o filho dela passou mal com esse
remédio, o meu também vai passar”, ou “se ele ficou curado,
eu também ficarei”... Devemos lembrar sempre que cada caso
é um caso, e que cada pessoa responde ao tratamento de
maneira única, independente.
Mensagem às mães:
Aproveitem cada minuto com seus filhos; curtam de coração
aberto cada conquista, por menor que ela pareça ser.

Feliz de quem faz gente feliz!

EDITORIAL

Reconhecimento de Empresas Parceiras

Contribua com a cesta nutricional das famílias
PRODUTOS
QUANTIDADES
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

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

Empresas e Pessoas Físicas:
- Alakazan Casa de Festas
- Alexia Dechamps
- Alexandre Gonçalves
- Antônio Thamer Butros
- Bigás
- Borrelli Gráfica
- Brasil Telecom

- Casa & Vídeo
- Carlos Bonow
- CDPV
- Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar
- Constantino Oliveira Júnior
- Construtora Calper
- CVC
- Eloiza Azevedo
- Fotógrafo Sérgio Caddah
- FURNAS
- GOL Linhas Aéreas
- Heisdem Comercio e Serviços
- Inaap
- Joá Participações
- Luiz Augusto - Marina da Glória
- Luiz Fernando Resende
- Metrô Rio
- Milesi Seguros

- Minas de Idéias Comunicação Integrada
- Noel de Carvalho
- Piraquê
- Planetarium Brindes
- Plano Geral Filmes
- Porto Seguro
- Prezunic
- Rio Voluntário
- Sanitas
- Sanitás
- Schwab
- Siqueira Castro Advogados
- Solucia S/A
- Sonhando Juntos
- Srpack
- Sulamérica Seguros
- Vídeo Clipping
- Vokswagen Rezende

BOA AÇÃO

Bondinho do Pão de Açúcar retoma Campanha Carioca Maravilha
O Bondinho do Pão de Açúcar realizou uma boa ação por meio da campanha beneficente “Carioca Maravilha” em prol
da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Com a iniciativa, o visitante carioca ou morador do Estado do Rio de
Janeiro doou 1 kg de alimento não-perecível e ganhou 50% de desconto no preço do ingresso.
O “Carioca Maravilha” foi lançado em outubro de 2003 pela Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, empresa que
construiu, opera e administra o bondinho há 93 anos. A campanha vai até o dia 2 de julho deste ano beneficiando a cada
mês uma instituição diferente.
Ficamos honrados em participar e incentivar mais esta “Boa Ação”.

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 ABRIL: Thamires Silva (dia 1º), Rodrigo Moreno (dia 7), Emanuelle Cristina (dia 22)
e Guilherme Gabriel (dia 26)
- EM MAIO: Caio Fernandes Fonseca da Silva (dia 18) e Gabriela Vitorino (dia 19)
- EM JUNHO: Luis Felipe (dia 1º), Natália Oliveira (dia 2) e Lucas Dias (dia 12)

DENTRO DA LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 91.:
As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
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Banco Real ABN AMRO e o TEAM ABN AMRO
visitam Cooperativa “Delícias do Rio”
Após vencerem a regata do Rio de
Janeiro da Volvo Ocean Race, a equipe
do veleiro Holanda 1 (ABN AMRO
ONE) com-pareceu na Casa de Apoio à
Criança com Câncer Santa Teresa para
conhecer o projeto da coo-perativa
“Delicias do Rio”, formada por mães de
crianças portadoras de câncer e
desenvolvida pelo programa da ITCP
(Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares) da UFRJ.

ESPAÇO DO DOADOR
A Siqueira Castro - Advogados contribui assiduamente
com a CACCST no fornecimento de itens de alimentação e
higiene. Essa parceria não parou por aí, fomos surpreendidos
por esse conceituado escritório com a Responsabilidade Social
no Direito, referentes a auxílio para questões institucionais,
especialmente em relação a estatuto, Registros no CNAS,
CEAS, que propiciarão os benefícios tributários a que têm
direito, os benefícios fiscais e demandas na área trabalhista e
previdenciária.
Propiciando o acesso à Justiça para aqueles que não tem
condições de arcar com o ônus de uma assistência jurídica.
Iniciativas nobres como está merecem aplausos! Com vocês a
Dra. Maria Clara Siqueira Castro, sócia do escritório.
Qual a importância de ser uma empresa parceria
de causas sociais?
Atualmente, com a crescente desigualdade social tornase cada vez mais importante a participação ativa do setor
privado na solução destas questões. Já está mais do que
provado que as instituições públicas não constituem, por si
sós, uma solução para tais problemas. Para nós da Siqueira
Castro, que atuamos nessa profissão bela, mas que nos coloca
frente a frente com as mazelas sociais, é difícil não doarmos
um pouco de nós mesmos para aqueles que necessitam mais
do que nós - mesmo porque como exemplo de princípios que
regem a atuação da Siqueira Castro - Advogados podemos
citar o do respeito pela pessoa humana e o da solidariedade.
Como vocês conheceram a CACCST?
Tomamos conhecimento da Casa de Apoio à Criança com
Câncer por meio de um dos sócios do escritório, Dr. Carlos
Fernando Siqueira Castro e sua esposa. A partir de então
passamos a colaborar com essa exemplar instituição.
Deixe seu recado...
Se cada um pensar apenas em si ao
realizar um ato de solidariedade, realmente
poderá parecer muito pouco e ineficaz. Mas
se cada empresário, pessoa física adotar a
solidariedade como princípio, uma rede espessa
será formada e nada poderá rompê-la.

Lá eles saborearam os bolos, tortas e salgados produzidos
pela cooperativa e tiveram contato com as crianças.
Sandra Helena, mãe de Breno, 6 anos, criança assistida
pelo projeto da Instituição viaja de ônibus todas as semanas
durante 4 horas para chegar da cidade onde moram até o Rio e
mais 4 horas para voltar para casa. Não teriam como fazer isso
se não fosse pela existência da Casa de Apoio à Criança com
Câncer e da Cooperativa Delícias do Rio.
- Aqui na Delicias do Rio onde sou uma das cooperadas
temos o nosso próprio lugar para trabalhar enquanto os nossos
filhos estão sendo tratados. É a melhor solução possível:
Estamos perto das
nossas crianças,
ganhamos dinheiro e
podemos mostrar os
nossos dotes culinários – conta Sandra.

PENSAMENTOS
Na reunião mensal com as mães assistidas pelo
projeto da CACCST a equipe de psicólogos e as
assistentes sociais da instituição debateram com as
mães um texto baseado em uma pesquisa realizada pelo
Dr. Drauzio Varella. Abaixo seguem os principais trechos.

A arte de não adoecer
Se não quiser adoecer – “Fale de seus sentimentos”
Se não quiser adoecer – “Tome decisão”
Se não quiser adoecer – “Busque soluções”
Se não quiser adoecer – “Não viva de aparências”
Se não quiser adoecer – “Aceite-se”
Se não quiser adoecer – “Confie”
Se não quiser adoecer – “Não viva sempre triste”
“O bom humor nos salva das mãos do doutor”. Alegria é
saúde e terapia
(Dr. Drauzio Varella)

A cada edição novos pensamentos!
Colabore também enviando o seu para nossa
redação: ascom@minasdeideias.com.br
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