SOLIDARIEDADE

EVENTOS
BG Energy Challenge arrecada mais de R$ 45 mil para a Casa de Apoio à Criança com Câncer
O BG Energy Challenge 2006, organizado pelo Grupo
BG reafirmou a importância das empresas apoiarem causas
nobres. O evento, que aconteceu entre os dias 20 e 22 de
outubro, em Angra dos Reis (RJ), teve como objetivo integrar
as diversas companhias do setor energético do País e
também promover a Responsabilidade Social.
Na primeira edição brasileira do BG Energy Challenge,
as 28 equipes participantes somaram um total de R$
45.040,65 em doações para a Casa de Apoio à Criança
com Câncer Santa Teresa.

O vídeo-institucional da Casa de Apoio está passando nas
Barcas S/A. Mais uma bela parceria firmada com as Barcas S/A.
Top Kids & Teens solidário
Todo novo angeciado da empresa Top Kids & Teens faz
a doação de uma lata de sustagem ou duas latas de leite
em pó, ao invés de pagar as taxas de avaliação. Conheça a
empresa: www.tkt.srv.br
Carla Diaz alegra festa
das crianças da CACCST
A a tri z Ca rla Di az
marcou presença na festa
em comemoração ao dia
das crianças no Colégio
Veiga de Almeida, na Barra
da Tijuca.
A atriz se emocionou
co m a s cr ia nças da
Instituição , que ficaram
felizes co m a visita
surpresa.
Bela atitude!

2006

- 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 e fazendo doações em valores a serem depositados no UNIBANCO -agência 0159 - conta 202848-2;
Sua participação é muito importante para dar continuidade aos nossos projetos e atividades mantendo a alegria de
nossas crianças e de suas famílias.

- Ações-sociais: capta parceiras
- Sócio-Cultural: organiza eventos e passeios culturais
- Comunicação: interna e externa (informativo)
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Sede: (21) 2502 8343 / 2293 2210 info@caccst.org.br
Corporativo: (21) 2220 2668 corporativo@caccst.org.br
Visite-nos: www.caccst.org.br

Confira os Núcleos criados e veja qual você mais
se identifica. Sua participação é muito importante:

Banda Vanguarda
Dessa vez f oi a B and a
Vang uar da que pre stig iou a
CACCST com sua Solidariedade.
Xisto Vieira Filho, presidente da
ABRAGET cantou com sua banda
no Bar do Tom e reverteu todo o
valor arrecadado com a venda de
ingressos à Instituição.

- Voluntariado: capta, atende e encaminha os voluntários
- Bazar: organiza, divulga e vende produtos da casa
- Psico-pedagogia: atividades lúdicas e reforço escolar
-Oficinas: organiza oficinas recreativas e auto-sustentáveis, teatro
- Psicologia: acompanhamento das famílias e crianças

ANO IV

Barcas S/A

Como Ajudar?

PA RCEIROS
OC
CÍÍ N I O
O::
PA T R O

Novembro / Dezembro

Estou te escrevendo esta carta para lhe falar que estou
feliz com todos os voluntários e dirigentes e que estou disposto
a ajudar a CACC. Vocês vão preparar a casa para o futuro deste Brasil afora.
Para finalizar, eu abraço esta causa, afinal a Casa de Apoio precisa
de mim!”
...mil beijos do Fernandinho.

“Momentos Festa do Dia das Crianças no Colégio Veiga de Almeida, na Barra”

Nº 14

“Querida e amada Tia Sandra

MINI-GALERIA

M EN S A G E M

Galanteador, educado, alegre e super comunicativo. Esses são apenas
alguns dos adjetivos que descrevem o nosso querido Fernando Nascimento.
Filho da super mãe Maria Nascimento, Fernando tem 18 anos e está na
CACCST desde o inicio do projeto. Com seu jeito alegre deixou uma bela
mensagem para a Tia Sandra, presidente e fundadora da instituição. Leia
a carta e se emocione com esse adolescente que mesmo tendo neoplasia
Sarcoma Willuis (braço e, recentemente, no crânio) vive intensamente a
vida. Na próxima edição o Solidariedade retorna com o espaço de
entrevistas reformulado. Confira!

CACC completa seis anos de luta contra o câncer infantil
O sucesso do trabalho da Casa de Apoio à Criança
com Câncer Santa Teresa (CACCST) pode ser comprovado
pelos resultados. A instituição começou em Bangu com
apenas cinco crianças, e hoje atende 60 famílias, mais da
metade das crianças assistidas estão no controle do câncer,
antes a Instituição ficava em uma Casa alugada hoje tem
sede própria no bairro do Estácio, o número de doações
aument ou e a presença d a Casa nos veículos de
comunicação é constante. A CACCST encerra o ano de
2006 e comemora sua trajetória bem-sucedida de seis anos
de atividades.
Com foco na qualidade de vida, a Instituição realiza um
trabalho integrado. São of ere cidos os serviços de
hospedagem, alimentação e transporte até os hospitais de
t ra tament o para as crianças/ adolesce ntes e seus
responsáveis. Além disso, é distribuído mensalmente apoio
nutricional para as famílias carentes, que ainda contam com
o serviço de assistência social,cuidados na area da saúde,
atendimento psicológico, recreação e outras atividades de
cunho social.
O grande diferencial da Casa é buscar através de um
trabalho de reflexão com as famílias, a necessidade da
continuidade do tratamento e a viabilização de meios para
a realização do mesmo.
- Queremos que essas famílias tenham “qualidade de
vida”. São crianças portadoras de neoplasia, oriundas de

Famílias das crianças assistidas participam de reunião mensal
famílias de baixa renda que precisam de acompanhando e
auxilio no processo de tratamento médico. Mas acima de
tudo precisam recuperar a auto-estima – relata Sandra
Nóbrega, presidente da CACCST.
Meta da CACCST é aumentar o número de assistidos
A CACCT assiste atualmente a 60 famílias, totalizando o
número de 180 pessoas atendidas e possui espaço físico
para hospedar até dezesseis crianças/adolescentes e seus
respectivos responsáveis ao dia.

AP O I O :

Aniversário do bem
Aconteceu na Casa de Show Negro Gato a festa de 30
anos do Erlande D´lutz em prol da CACCST. As bandas
Baoba e Os Imperdoáveis animaram a festa solidária.
Fique atento!
O câncer no Brasil atinge, entre 12 e 13 mil crianças,
anualmente. 60% dos casos podem ser curados, mas apesar disso, a doença representa no País a terceira causa de
morte de crianças entre um e 14 anos de idade. Isto acontece, porque, nem metade crianças com câncer chegam
aos centros multidisciplinares de tratamento de câncer.
Participe dos nossos Eventos e seja mais um co-gestor das
nossas ações em prol destas crianças e de suas famílias!

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 - CNAS R03662006
CMAS 08/003015/02/532 - CNPJ 04158233/0001-78 - Coordenação: Sandra Nóbrega - Jornalistas Responsáveis: Aline Garcia (MTB 25492/RJ) e Fábio
Amaral - Projeto Editorial: Minas de Idéias Comunicação Integrada - www.minasdeideias.com.br - ascom@minasdeideias.com.br - Fotografia: Sérgio Caddah
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Festa em comemoração ao dia das crianças, no Colégio Veiga de Almeida, na Barra

Segundo Sandra Nóbrega, a meta
é aumentar o número de famílias
assistidas no projeto e gerar meios que
possibilitem a melhoria da qualidade de
vida das famílias por meio de ações que
estimulem o exercício da cidadania e a
garantia dos direitos.
- Uma ONG bem gerida consegue
controlar recursos, planejar, fortalecer
lideranças e comunicar-se melhor com
a sociedade. De forma estrutura e
organizada a CACCST tem crescido
gradativamente e esperemos crescer
muito mais em 2007 – finaliza Sandra
Nóbrega.

Câncer não é contagioso...
...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Informativo da CACCST

Natal: momento de amar o próximo

Empresas e ONGs se unem a favor do social em todo o País
O elo entre ONGs e empresários tem sido cada vez mais
comum. Essa recente abertura de mentalidade tem fortalecido
as relações humanas.
Segundo pesquisa do Centro de Empreendedorismo e
Administração do Terceiro Setor (Ceats), 85% das empresas
que desenvolvem projetos de responsabilidade social no Brasil
mantêm alianças e parcerias com ONGs. 55% por cento
também atuam em conjunto com governos.
Esses números mostram a importância das parcerias como
um diferencial em relação aos métodos tradicionais de ação
social.A CACCST acredita que somente por meio de parcerias
é possível amenizar os problemas e criar cidadãos capazes de
refletirem sobre seus direitos e deveres e principalmente a
responsabilidade com a criança portadora de câncer.
Existem diversos fatores que podem prejudicar a “qualidade”
do tratamento destas crianças, como a questão da habitação
(falta de saneamento básico, cômodos pequenos e etc), que
acompanhadas pelo Serviço Social, sofrem intervenções através
de visitas domiciliares para avaliar tais questões. Este trabalho
também é complementado com a captação de doações da
Instituição e os recursos da comunidade que disponibilizam
meios para a melhoria dessas moradias.

Para continuar com a excelência no atendimento e ampliar
o número de atendimentos a CACCST precisa firmar mais
parcerias, criando elos sustentáveis.

O sucesso da Casa não seria possível se
não fosse os parceiros e amigos. Agradecemos:
- Aos amigos do Irani Varella com a sua linda campanha
para a compra da van;
- a equipe do centro de captação de recursos que lutam
incansavelmente;
- a verba de Furnas que chegou na hora certa;
- a ANEAS que possibilitou o aumento do nosso quadro
e fazer algumas melhorias no projeto;
- aos médicos solidários;
- a COPPE UFRJ pelo desenvolvimento da cooperativa
de renda para as mães assistidas;
- aos doadores (pessoa física) que apesar do ano difícil
continuaram colaborando assiduamente;
-entre tantas outras belas açõesque só engrandecem o projeto.

Contribua com a cesta nutricional das famílias
PRODUTOS
“Mesmo as noites totalmente sem
estrelas podem anunciar a aurora de
uma grande realização.”
(Martin Luther King)

2006 foi um ano repleto de conquistas
e r e al iza çõe s. Deve mo s isso ao s
par cei ros, co labor ador es, volu ntários e
Sandra Nóbrega
Preside nte da CACCST
todos que de alguma forma contribuíram
para engrandecer essa causa tão nobre.
Completamos seis anos de existência com a certeza de
que, com garra, dedicação e uma boa gestão é possível crescer
e fazer com que a Instituição seja reconhecida por seu trabalho
transparente.
Nosso maior sonho é aumentar o número de assistidos
em 2007. Para que esse sonho concretize precisamos do apoio
da sociedade brasileira e dos empresários. Porém sabemos
que a respon sab ilida de so cia l é uma co nsciên cia p essoal .
Uma empresa é feita de pessoas. O trabalho das empresas
desse ser d e co nscien tização do papel d e ca da um como
cida dã o. S ó assim co nse gu ir emos tr an sfor mar a n ossa
realidade e ajudar a mudar a vida dessas crianças e famílias.
Muito obrigada! Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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e a ilustre presença do Papai Noel em uma grande festa

Carta de Raquel Sales, mãe da Emanuella (criança assistida pela CACCST)

D ESTAQU E

Feliz de quem faz gente feliz!
ED ITOR IA L

Comemoramos o nascimento do menino Jesus. É época de festa, de
confraternização, paz, amor e alegria.
Para nós, mães e filhos daqui da Casa de Apoio, não é só no Natal que temos
esse privilégio de ter bondade, paz,amor, atenção,alegria, e sim no ano todo.Tudo
isso através de uma equipe linda e maravilhosa e também dos voluntários, que são
eficientes e capazes e nos passam muito amor e carinho.
Sempre que nós precisamos os temos conosco dando os seus remédios
milagrosos como amor e atenção.
Sei que vocês têm suas vidas e seus problemas, são seres humanos, e por
isso são especiais, únicos. Porque mesmo com seus problemas e dificuldades,
tiram um tempo para nós.
Conhecer pessoas lindas como vocês é que faz a gente ser mais guerreiro
para enfrentar as batalhas da vida.
Em nome das mães e filhos da Casa de Apoio, posso falar com convicção
que somos privilegiados em ter pessoas como vocês.
Vocês não têm noção de como são importantes em nossa vida: os nossos
anjinhos da guarda, a nossa base, pois vocês são a estrutura principal. Com o
amor que vocês nos passam,fazem com que sejamos fortes para enfrentar a vida
com mais intensidade.
Feliz Natal a todos vocês! Que o Ano Novo venha com tudo de bom para todos!
Todo natal as crianças da CACCST recebem presentes

Ar r oz
Feijão
Açúcar
Fubá e Farinha de Trigo
Café
Macar rão
Farinha de Mesa e Sal
Óleo
Papel higiênico
Sabão em bar ra
Sab onete
Pasta de dente
*Fr alda (se necessár io)
Leite
Far inha Láctea
Neston
Nescau
Sustag em
Mucilon
Aveia
Gelatina
Geléia de Mocotó
Cr em o gem a
Biscoito
Cloro
Deter gen te
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 unidades
01 kg

Os itens em vermelho estão em falta em nossa dispensa

Arraial do Cabo sedia segundo Mergulho Solidário
Ao longo do tempo, cada vez mais empresas se
conscientizam da importância de investir em ações sociais.
Foi pensando assim que a PL Divers, empresa especializada
em atividades Subaquáticas realiza a segunda edição
“Mergulho Solidário”, também em prol da Casa de Apoio à
Criança com Câncer Santa Teresa.
O evento terá toda a renda arrecadada com inscrições
revertida para o projeto da Casa de Apoio à Criança com

Câncer Santa Teresa que atualmente atende 60 famílias do
estado do Rio de Janeiro.
Segundo a equipe da PL Divers, o importante é acreditar
no instinto humano por fazer o bem.
- Acreditamos que um mundo melhor ainda seja possível.
Talvez não possamos consertar definitivamente o mundo hoje,
mas podemos começar a mudá-lo agora! Como? Fazendo o
que fazemos melhor: Mergulhando!

ANIVER SÁR IOS
Mande um cartão, d ê um abraço ou faça uma o ração para uma de no ssas
crianças em se u dia espe cial! Na foto ao lado, os aniversariantes receb eram
todo o carinho dos nossos voluntários e p rofissionais.
Confira nossas da tas:
- EM DEZEMBRO: Rodrigo Ricardo (dia 5), Breno Lemos (dia 14), Mayara
Cristina (dia 23), Lucas Souza (24) .
- EM JANEIRO:Alvim Campos (dia 2), Thauanna Nogueira (dia 08), Wesley
Lira (09), Roberta Estevam (dia 11), Thainá Aragão Ramos (dia 19), Luana
Oliveira (dia 19), Mizael Costa (dia 22), Danuza Cristina (dia 27), Marcos Yuri
(dia 28).

DENTRO D A LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 98.:
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
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ESPAÇO DO DOADOR
Carinhosamente apelido como o padrinho da CACCST, o colaborador da Instituição Irani Varella tem possibilitado por
meio de suas ações e relações inter-pessoais a concretização de antigos sonhos da Instituição.
profissional tenha uma visão mais profunda e reflexiva. É importante
criar uma relação mais humana.
Deixe um recado
“As pe ssoa s qu ando co nhecem os outro s são p esso as
inteligentes. Mas quando passam a conhecer a si mesmo são
pessoas iluminadas”. Agora é tempo de buscar a reflexão, olhar
para dentro e com isso crescer. E ao longo no novo ano que se
aproxima não deixar perder essa reflexão interna.

Irani no Rio Scenarium com as
crianças da CACCST que foram
especialmente para o show

Como você conheceu a CACCST?
Foi através dos amigos. Em um desses shows beneficentes
um voluntário da CACCST me indicou a Instituição. Desde então
resolvi fazer todos os shows com renda revertida para a Casa.
Muitos empresár ios acabam não exercendo uma
atividade solidária por achar que não tem tempo ou não
sabem como. Qual a “receita do bem” que você sugeriria
para eles?
Nós que atuamos na gestão das empresas, acabamos não
tendo tempo nem para nós mesmos. O ideal é o casamento de
ajudar os outros e a si próprio. Por exemplo, se o empresário
pinta, canta ou tem algum talento que lhe dá prazer na vida
porque não reverter esse dom a quem necessita. No Teatro Rival
uma senhora chegou perto de mim e disse: “estou saindo daqui
energizada” e no show do Rio Scenarium o Fernando (criança
assistida pela CACCST) falou que teve um dia chato e que no
show re-carregou a bateria. Isso para mim é muito gratificante.
As empresas são o grande agente de transformação
da sociedade. O que está faltando para a responsabilidade
social deslanchar de vez?
De uma maneira geral a responsabilidade social ainda é muito
assistencialista. Percebemos que as questões sociais só serão
resolvidas quando a sociedade entender que os problemas são
históricos. Não somos os culpados, mas somos os responsáveis.
O crescimento, a sustentabilidade e a perenidade das empresas
dependem da sociedade como um todo. O assistencialismo é o
inicio do diálogo, mas o mais importante é a percepção de que a
perenidade empresarial depende da relação com pessoas. É
transformar pessoas em cidadãos. Essa conscientização é positiva
no sentido que faz as empresas buscarem uma relação menos
fria com o produto. Cria-se um elo fundamental e a conscientização
de que se a sociedade é fortalecida as empresas também são.
Na sua opinião, como deve ser feita a formação
profissional do empresariado para a conscientização de
uma gestão social?
A formação ao longo da história perdeu espaço para estudos
como sociologia, antropologia e ciências sociais. A Petrobras
tem adotado isso na sua Universidade Corporativa para que o

Cofrinhos CACCST

Elo de cidadania

Os cofrinhos são
u m impo rta nte in stru men to de ar re cadação de recursos.
To do o d in he ir o
arrecadado contribuirá
p ara me lho ra r a
qualidade de vida de
crianças e adolescentes com câncer. Além de funcionar
tamb ém como ferr ame nta d e ad esã o de no vos
membros e divulgação das atividades da CACCST.
Para darmos início a este novo projeto precisamos
de Empresas com grande visibili dade, co mo a sua,
para os cofres serem fixa dos, na intenção de obter
suce sso n as do açõ es. Ou até me smo, de cada
fun cio ná ri o q ue po der á se r p ad ri nho d os
cofrinhos, coletando doações com parentes e amigos.

Precisamos de parceiros como você!

PEN SA MENTOS
Receber é bom*
Bom mesmo e poder doar
Doar pelo menos um pouco
Pouco que se torna muito
Muito para quem é carente
Carente de apoio
Apoio que salva
Salva e conforta
Co nfo rta pessoa s ne cessitadas
Necessitadas de você
Você que é solidário
Solidário a nossa causa
Nobre também é seu coração
Coração amigo da criança
Criança que precisa da caccst
Dese jamos
A todos um natal brilhante
E que 2007 seja um brinde de

.

Alegria, paz e felicidade

*Lauro Santana
voluntário da venda de produtos da CACCST no Méier

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