SOLIDARIEDADE

MINI-GALERIA

ENTREVISTA
Rosimere Coutinho Silva, 9 anos, mora em Itaboraí, adora estudar e brincar com seus amigos da escola. Conhecida por
todos como Pituca, apelido que sua vó deu por achar bonito. Companheira fiel de sua mãe Josiane, ambas são exemplo de
amor.
Conheça um pouco mais sobre essa menina encantadora, que mesmo com as dificuldades de ter tratado de um tumor
cerebral, alegra a todos com seu sorriso e alegria de viver.

“Meu coração é bonito”

EVENTOS

Música e solidariedade
Artista de muito suingue, João Sabiá,
um dos maiores destaques no programa
Fama 3, fez show beneficente no Teatro
Odisséia em prol da CACCST. O evento
foi organizado pelos alunos de produção
cultural da Estácio de Sá, que criaram o
projeto “Parceria Original” com o objetivo
reunir música e solidariedade.
À direita, o cantor João Sabiá e seu
empresário Luciano Sobreira.
CDPV
O Centro de Desenvolvimento do Profissional de Vendas
(www.cdpv.com.br) tem
promovido diversos
eventos e apoiado a
Casa de Apoio.
Na foto, Sandra
Nóbrega, presidente da CACCST, Patrícia Orleans Bragança
e Lili Marinho no 2º Encontro das Mulheres de Negócios.

CACCST na TV Globo
O vídeo-institucional da Casa fez o maior sucesso na
TV Globo. Foram 29 inserções nacionais e em outubro o
vídeo será novamente exibido.

Vacina contra o HPV
O HPV é um vírus sexualmente transmissível, que pode se
instalar nos órgãos genitais de homens e mulheres ou na parede
do útero. A vacina vai custar cerca de R$ 770 (um absurdo!!!)
pelas três doses necessárias. Mas há o projeto de incluí-la no
calendário de vacinação gratuita. Estamos esperando.

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?
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)

Ligue e saiba mais:

JULHO / OUTUBRO

Como Ajudar?
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De que você mais gosta de brincar?
Pique - esconde na escola
Como você encara o mundo?
- Acho muito ruim, mas sei que existem coisas boas.
O que você acha da CACCST?
- Muito legal. Brinco muito aqui. Fiz muitos amigos na CACCST, mais do que na escola.
Um sonho – Ver minha casa toda pronta (a casa está inacabada).
Um desejo – Ter uma bicicleta.
Família – Minha família é muito boa para mim.
Uma mensagem – Meu coração é bonito.

2006

A arte de superar a dor:

info@caccst.org.br

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

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

Site: “Delícias do Rio”
Em breve a cooperativa das mães da CACCST terá o
seu próprio site. O designer da RJNET, Sérgio Alberti está
construindo a página da “Delícias do Rio”. Confira em
breve.

Visite-nos: www.caccst.org.br

ANO IV

Sede: (21) 2502 8343 ou 2293 2210

Empresas parceiras da Casa de Apoio à Criança com
Câncer participam de “arraiá solidário” na Mangueira
Para fechar o mês de julho em
ritmo de São João, a Casa de Apoio
à Criança com Câncer Santa
Teresa (CACCST) promoveu o
“Arraiá Solidário”, na quadra da
Escola de Samba Estação Primeira
de Mangueira. Os atores Carlos
Bonow e Fabiana Karla foram os
noivos da quadrilha.
Com
comidas
típicas,
churrasco, pipoca, quadrilha,
brincadeiras para a garotada e
música ao vivo a festa foi um
grande encontro solidário.
- As empresas parceiras da
Instituição montaram barracas
temáticas, dando mais opção
para quem freqüentou a festa.
Uma boa oportunidade de ajudar
e se divertir – explica a presidente

da Casa de Apoio, Sandra
Nóbrega.
Arrecadar recursos financeiros e fazer a interação da
comunidade da mangueira com as
crianças assistidas pelo projeto foi
o objetivo do “Arraiá Solidário”.
As empresas e pessoas que
deram exemplo de responsabilidade social e cidadania
foram: Wartsila; Borrelli Gráfica;
Cargomax; Top Kids & Teens; Iesa
Óleo e Gás S/A, ASTJ, Cooperativa
Delícias do Rio, Escola de Samba
Estação Primeira de Mangueira,
Sonhar Acordado, Grupo Pura
Evidência, João Sabiá e Luciano
Sobreira e todos voluntários.
Confira no www.caccst.org.br
outros momentos inesquecíveis.

PARCEIROS
PAT R O C Í N I O :

APOIO:

Diego Hipólito: um belo salto de solidariedade
O ginásta Diego Hipólito visitou
a Casa e,
além de s e
divertir com
as crianças,
falou sobre a
sua vitoriosa
carreira e sua
vida saudável.

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

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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A atriz Fabiana karla fez questão de comer as guloseimas
produzidas pela “Delícias do Rio”, cooperativa das mães da
Casa de Apoio à Criança com Câncer

O grupo de voluntários do “Sonhar Acordado” ficou por conta
das brincadeiras com as crianças que prestigiaram o “arraiá
solidário”

Câncer não é contagioso...

...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Informativo da CACCST

BG Challenge acontece pela primeira vez no Brasil
e Casa de Apoio é escolhida como beneficiada

E n t r e v i s ta :

Solidariedade é um exercício. E com esse espírito que
o grupo BG, que atua em toda a cadeia de produção de gás,
promove, pela primeira vez, no Brasil o BG Energy Challenge
2006. O evento, que acontece entre os dias 20 e 22 de
outubro, em Angra dos Reis (RJ), é uma prova esportiva de
aventura por equipes, com desafios físicos, lógicos e
estratégicos, destinada a empresas do setor de energia,
exclusivamente.
Os fundos arrecadados pelos participantes do BG
Energy Challenge Brasil - 2006 serão investidos na reforma
e ampliação da Instituição.

José Renato Ponte, diretor de Assuntos
Corporativos
Desde a primeira edição do BG Energy
Challenge existe a preocupação com projetos
sociais. Na edição de 2006, no Brasil, a renda
será destinada a CACCST. Como foi feita a
escolha?
BG – Realizamos um detalhado trabalho de
pesquisa para mapear diversos projetos sociais em
desenvolvimento no país e, principalmente, no Rio

Para o Grupo BG, qual a importância de ser uma
empresa que atua com responsabilidade social?
BG – Faz parte dos princípios de negócios do Grupo
BG investir em projetos que favoreçam o desenvolvimento
das comunidades e, conseqüentemente, da sociedade em
que a empresa está inserida. O sucesso do negócio do
grupo está diretamente relacionado ao valor que pode ser
agregado às comunidades e às sociedades em que haja
atuação do grupo. Esta preocupação se reflete em várias
outras frentes, como questões ambientais.
Quais são os benefícios de ser uma empresa
cidadã?
BG – O Grupo BG entende que só atingirá sucesso no
seu negócio com práticas que o identifique no mercado
como empresa social e ambientalmente responsável. Estas
condutas são fundamentais para garantir credibilidade nos
segmentos em que atua.

Feliz de quem faz gente feliz!

EDITORIAL
Compromisso com a vida
Nessa edição do Solidariedade
gostaria de prestar uma homenagem aos
voluntários que tanto fazem por nossa
Instituição. Quero destacar que se não
fossem eles o nosso “arraiá solidário” não
Sandra Nóbrega
teria acontecido. Agradeço as empresas
Presidente da CACCST
que montaram barracas temáticas, os
atores, os músicos, os voluntários, as mães da cooperativa
que tem feito um trabalho tão importante e todos que de alguma
maneira apoiaram e ajudaram na realização desse grande
evento que aconteceu graças a parceria da Escola de Samba
da Mangueira.
Como diz a singela mensagem de Madre Teresa de Calcutá:
“Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas, sem ele, o
oceano seria menor.” É com esse sentimento que a Casa de
Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa tem caminhado.
Aproveito para reafirmar que empresas que queiram
agregar o seu nome a um projeto de responsabilidade social
podem doar a CACCST e deduzir do imposto de renda até o
limite de 2% do lucro operacional. Fica aqui o meu convite aos
empresários. Venham participar desse belo projeto.
Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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de Janeiro. Identificamos no projeto da CACCST que o
investimento feito surtiria um grande benefício para a
instituição e a comunidade favorecida por ela.

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

Pesquisadores apresentam nova
técnica que pode tratar câncer
Cientistas americanos anunciaram a descoberta de um
possível tratamento alternativo para combater o câncer: o
uso de uma substância que força uma célula cancerígena a
“cometer suicídio”.
Segundo os cientistas, a técnica é realizada por meio
de uma molécula sintética que faz a célula do câncer adotar
o mesmo tipo de mecanismo das células saudáveis, que
passam por um processo de auto-destruição quando algo
está errado – mecanismo este que os tumores não têm.
Os responsáveis pela descoberta examinaram mais de
20.000 compostos sintéticos para tentar encontrar uma
substância que provocasse o efeito almejado – dos
compostos, a molécula PAC-1 foi a única que causou a

transformação necessária.
O professor Paul Hergenrother, chefe da pesquisa,
afirmou que a substância testada pode ser a primeira de
várias do tipo. O especialista em pesquisa de câncer
Michael Olson, da Grã-Bretanha, disse que as
descobertas apresentam uma “empolgante nova estratégia
terapêutica”. “Só precisamos esperar os testes clínicos
para ver se há efeitos adversos”, lembra.
Em um artigo na revista de ciência Nature Chemical
Biology, a equipe da Universidade de Illinois concorda
que a nova técnica pode ser bastante promissora.

Conheça e contrate os serviços da
cooperativa das mães da CACCST

Show de Irani Varella irá propiciar
compra da van da Instituição

A Cooperativa “Delícias do Rio”
incubada pela ITCP COPPE UFRJ atua
no ramo de alimentação. Formada por
mães de crianças portadoras de câncer
assistidas pela CACCST, a cooperativa
destina-se à organização de eventos,
oferecendo serviços de ornamentação de
mesas, garçons e copeiras. Também
comercializa, mediante encomenda,
salgados quentes e frios, doces, entre outros serviços.
Além de oferecer soluções personalizadas com cardápio
diferenciado e saboroso para eventos sociais e empresariais.

O colaborador
da Casa de Apoio à
Criança com Câncer Santa Teresa,
Irani Varella voltou
ao palco carioca
para realizar mais
um show beneficente em prol da
CACCST.
O show denominado “Américas”
explorou ritmos das
Américas do sul,
central e do norte.
Toda renda do
evento que acon-

ESPAÇO DO DOADOR
Fonte: Veja OnLine

NA MÍDIA

Programa Responsa Habilidade
da Band grava na Casa de Apoio
Um programa que mostra boas ações. Com esse objetivo a
jornalista Cláudia Cataldi conheceu a Casa de Apoio à Criança com
Câncer e gravou uma bela matéria.
Todas as quintas-feiras, a partir das 7h30m, você pode conferir
na Rede Bandeirantes/Rio exemplos de empresários e pessoas que
arregaçam as mangas e investem na área social.
— Com o “Responsa habilidade” estamos adubando o bem.
Infelizmente, existe uma apatia social de achar que nada mais tem
jeito - relata a jornalista Cláudia Cataldi.

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 AGOSTO: Márcia Beatriz (dia 01), Jonathan Carlos da Silva (dia 16).
- EM SETEMBRO: Fábio Ribeiro Vasconcelos (dia 03), Beatriz de Souza Napoleão (04), Darci
Dias (17), Talita Conrado (17), Camila de Oliveira (20), Paulo Cezar do Espírito Santo (27)
- EM OUTUBRO: Alex Felipe Santos da Silva (05), Gabriel Lourenço (08), Fernando
Nascimento (dia 10), Thaissa Policarpo da Silva (11), Maria Cláudia (16), Karen Uchoa
(21), Gabriel dos Santos (24), Daniel Guilherme do Nascimento (25), Gabriel Souza (31),
João Vitor (31).

DENTRO DA LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 98.:
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei
forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos pais
ou responsável; III - em razão de sua conduta.
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A Video Clipping colabora com a CACCST fornecendo
clipping de notícias de interesse da Instituição veiculadas nas
mídias televisiva e radiofônica. Essa parceria tem possibilitado
o monitoramento das informações veiculadas na imprensa
sobre a Casa. Confira a entrevista com o diretor da Vídeo
Clipping, Herval Faria.
A Vídeo Clipping já está inserida na responsabilidade
social. Como vocês se sentem contribuindo com o
desenvolvimento do país?
Contribuir com o desenvolvimento do país é inerente à
atividade empresarial em si, geradora de produtos, serviços,
emprego, renda, pagadora de tributos. Já a contribuição de
uma empresa com as questões sociais que a cercam é algo
muito maior do que uma estratégia mercadológica. É assim
que nós nos vemos: como reais multiplicadores da valorização
da responsabilidade social através de nossos colaboradores e
parceiros. Procuramos seguir o exemplo de instituições que se
voltam à prestação de serviços sociais de maneira exemplar e
com elas estabelecemos parcerias, como é o caso da CACCST.
Nós acreditamos de verdade que o trabalho que produzimos
pode ser não só um negócio, mas também uma contribuição
social.
Como vocês conheceram a CACCST?
Através da solicitação de uma fita de vídeo feita
por sua assessoria de imprensa. Ao tomarmos conhecimento
da missão da Casa, nos sentimos honrados em dar a nossa
colaboração, ainda que diminuta. Ficamos sensibilizados pela
causa e passamos a atender aos pedidos graciosamente. Mais
que tudo, o que bateu foi constatar o carinho dispensado
pelos seus colaboradores e mantenedores e o que isso
representa para as nossas crianças, tão carentes.
Deixe seu recado.
Que as empresas sediadas no Rio de
Janeiro adotem a Casa de Apoio à Criança
com Câncer Santa Teresa como entidade
merecedora do seu apoio. É com um pouco
de cada um que se consegue superar as
dificuldades de muitos.

teceu no Teatro Rival foi revertida para a Casa.
- Ações como essa possibilitam o crescimento da
Instituição. Com o dinheiro arrecadado com o show iremos
comprar a van com dispositivo para cadeira de rodas,
oferecendo mais conforto e segurança às mães e crianças
atendidas pelo projeto – diz a presidente da CACCST Sandra
Nóbrega .

PENSAMENTOS
Seja voluntário
Você presta algum tipo de serviço voluntário?
Talvez você nunca tenha imaginado que um dia, ao ser
entrevistado para um emprego, alguém lhe fizesse essa
pergunta.
Bem, a verdade é que agora os empresários estão
despertando sua consciência social.
Grandes empresas estão dando preferência a profissionais
que estejam engajados em algum tipo de trabalho voluntário
junto à sociedade.
No entanto, é preciso que aquele que se disponha a ser
voluntário de algum serviço social, goste disso e o faça
porque julga importante.
Se você ainda não havia pensado nisso, pense com carinho.
O que você pode fazer para melhorar o mundo a sua volta?
Se não puder fazer muito, faça pouco mas com amor e
dedicação.
(www.reflexao.com.br)

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