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CACCST precisa de verba para pagar mão de
obra e terminar as reformas da nova sede
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Com a Casa nova pronta mais famílias poderão ser ajudadas
As obras da nova sede da CACCST - Casa de Apoio à
Criança com Câncer Santa Teresa foram iniciadas em outubro.
Porém é necessário conseguir mais parcerias para que seja
possível transferir as crianças para a nova sede adquirida pela
Casa, localizada na Rua Santos Rodrigues, 60 – Bairro Estácio,
para assim executar, com melhor qualidade o apoio dado as
famílias assistidas.
A expectativa é que parcerias sejam realizadas para garantir
uma reforma mínima orçada em R$ 60 mil. Neste momento o
que mais se precisa para que este sonho seja concretizado é
verba para pagar a mão de obra utilizada.
Hoje a Casa atende 45 famílias. Estima-se atender com a
sede nova 75 famílias. A fila de espera é longa porque o
tratamento de pacientes com câncer é complexo e demorado. A
necessidade de ampliar os serviços oferecidos gratuitamente as
famílias sempre foi clara. Mas a conseqüência da falta de
condições financeiras faz com que se atrase mais ainda as obras.

Há ainda outros trabalhos a serem realizados na sede nova
da CACCST. Os recursos captados serão usados também para
comprar equipamentos para transportes especiais; instalar
consultórios para os atendimentos odontológicos, psicológicos e
fisioterápicos das crianças e de suas famílias; promover
atividades culturais e artísticas e oficinas criativas de produtos
auto-sustentáveis, além de dar continuidade e mais visibilidade
aos projetos existentes.
A sede nova da CACCST fica próxima à estação Estácio do
Metrô RIO, a pontos de ônibus atendidos por várias empresas e
linhas, à sede do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(Prefeitura), aos hospitais, entre outros lugares do cotidiano da
Instituição.

Venha fazer parte deste projeto e coloque um
sorriso no rosto destas crianças

Parcerias
A importância de parcerias no terceiro setor é fundamental
para que os projeto da nova sede da CACCST seja o mais rápido
possível executado. Tanto as parcerias quanto às alianças
estratégicas, devem estar voltadas a importantes objetivos ligados
à transformação da realidade, buscando sempre a justiça social.
Por meios da parceria, aponta a atual presidente da CACCST
, Sandra Nóbrega, será possível desenvolver novas atividades,
iniciar novos projetos, abrir frentes de atuação, fortalecer projetos
em andamento, ampliar conhecimento e acima de tudo dar
maiores condições de vida a estas crianças e famílias que fazem
parte do projeto.

Projeto
Tijolinho

Telhados, novas tubulações, pintura...
uma reforma geral em toda a estrutura

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

...mas solidariedade é.
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Santa Teresa D’Ávila: o motivo do nome da CACCST
O nome da Casa de Apoio a Criança com Câncer Santa
Teresa foi inspirado no exemplo de vida de Santa Teresa D’ Ávila
considerada um dos maiores gênios que a humanidade já
produziu. Com uma inteligência arguta, força persuasiva de seus
argumentos, seu estilo vivo e atraente e seu profundo bom senso
Santa Teresa marcou a fundo a vida da Igreja, não só em sua
época, mas em todos os tempos.
Um pouco de sua vida
Terceira dos nove filhos do segundo casamento de D. Afonso,
Teresa nasceu em 28 de março de 1515. Inteligente, alegre, viva,
dotada de um coração de ouro, com capacidade de se adaptar a
qualquer temperamento.
A vida de santos e o modo como conquistaram a coroa do
martírio empolgaram Teresa. Aos sete anos convenceu um irmão,
um ano mais moço, a irem ambos para a terra dos mouros em
busca do martírio, o que revela também sua admiração pelas
Cruzadas.
Ávida leitora, por volta dos 12 anos começou a ler, a exemplo
da mãe, livros de cavalaria. 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.

EDITORIAL
Venha fazer parte deste projeto
No meio de tanto sacrifício, as
pequenas vitórias renovam as esperanças.
As obras da nova sede da CACCST já estão
em andamento e precisamos muito de apoio
financeiro para pagar a mão de obra que
Sandra Nóbrega
vem sendo utilizada para a concretização
Presidente da CACCST
deste sonho.
A história da Santa Teresa D’ Ávila se mistura a nossa.
Uma história de garra e determinação, que mesmo passando
por momentos difíceis nunca deixou de lutar por aquilo em que
acreditava. Mulher guerreira, filósofa e escritora que inspirou o
nome da nossa instituição. Talvez seja por isso que mesmo
nunca perdemos a fé e a coragem de irmos até o fim para ver
esta obra pronta.
A lógica da cooperação sempre fez parte da cultura do
terceiro setor. Acima de tudo, a parceria possibilita uma visão
mais integral e, portanto, uma atuação mais integrada no
enfrentamento dos graves problemas sociais. È disso que
necessitamos agora parceiros, enfim pessoas que possam
abraçar esta causa.
Agradeço a todos que estão engajados neste projeto da
sede nova. E finalizo dizendo que partir do momento em que
você ajuda uma família e vê o sorriso de uma criança, você
percebe que tudo vale a pena. É a melhor sensação do mundo!
Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO
DAS NOSSAS CRIANÇAS!

www.cacc.com.br
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Não tendo ainda completado 20 anos entrou para o 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
milagrosamente curada por São José. Entrou depois, como ela
mesma o afirma, num estágio de tibieza espiritual que durou 20
anos. Até que um dia, vendo num oratório do convento uma
imagem de Nosso Senhor chagado — com aquela vida e realismo
— ela sentiu tanto arrependimento, que se prostrou a seus pés,
dizendo que não se levantaria enquanto não fosse atendida em
seu pedido de melhora.
Fenômenos místicos
Os fenômenos místicos que Teresa experimentava deixavam
desconcertados seus confessores e diretores, dos quais teve
muito que sofrer. Às vezes tinha surtos e êxtases na igreja, em
público, o que era objeto de comentários de toda a pequena Ávila
de então. Vêm de Deus? Vêm do demônio? Cada um tinha sua
opinião. 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, o primeiro a observar
em todo seu rigor a antiga regra. 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. A
descrição que ela faz dessa saga, no Livro das Fundações, mostra
o heroísmo e a força de alma que demonstraram a Madre e filhas
nessa impressionante aventura.
“Um bom senso sólido e luminoso, com uma
franqueza humilde e encantadora, com uma
elegância que seduz e cativa, com um
arrebatamento alegre e entusiasta: a alegria
que nasce do amor. Porque ela é amor e
somente amor. Amor ativo, que a leva a
fundar dezesseis mosteiros e a faz arder
de zelo pelo seu Senhor e pela Igreja” (São
João da Cruz)
Fonte / Livro: Teresa... Aquela de Jesus de José Luis Cortês

AGENDA
Programe-se e participe de nossos eventos:
Março
Dia 24 - Show de Teresa Moraes e sua banda as 20hs na Marina
da Barra (estação Barra 777. Itanhangá - ingresso R$15,00.
Abril
Dia 17- Festa da Páscoa com as crianças da CACCST
Dia 03 - Reunião mensal com as famílias assistidas
OBS: Datas e Eventos sujeitos a modificações. Favor nos consultar!

Encontro do Voluntariado CACCST avalia e planeja ações
Anualmente, a CACC Santa Teresa realiza o Encontro de
Voluntariado para avaliação dos resultados do trabalho e busca
de sugestões que auxiliem o planejamento de ações. A reunião
proporciona, também, o desenvolvimento dos voluntários pelo
intercâmbio de idéias e informações.
No 3° Encontro do Voluntariado da CACCST, realizado 24
de janeiro, na Casa de Cultura Laurinda Santos Lobo, em Santa
Teresa foram apresentadas e discutidas idéias para melhorar as
parcerias; formar mais multiplicadores para que se possa divulgar
os trabalhos realizados pela Casa; angariar mais voluntários;
reformular e reorganizar os Núcleos já existentes para uma maior
compromisso a ser desempenhado por cada um; criar reuniões
bimestrais do voluntariado com o Serviço Social e capacitar
voluntários.
No Encontro que foi coordenado pelo Serviço Social os
voluntários presentes puderam dar sugestões sobre diferentes
possibilidades de atuação para a melhoria da qualidade de vida
dos beneficiados e aumento da eficiência de atuação.
Estes Encontros promovem a interação e a descontração
dos voluntários. Com brincadeiras e depoimentos emocionados,
os participantes exemplificaram a filosofia de que o trabalho
voluntário deve ser um compromisso constante, realizado com
qualidade, eficiência, prazer e alegria.
Para Rívia Cunha, voluntária psicóloga da CACCST a reunião
anual de voluntários deu a oportunidade de ouvir a presidente
da CACCST, Sandra Nóbrega, contar o início da trajetória de
luta e amor em busca do sonho de construir uma estrutura em
que crianças com diagnóstico de câncer e suas famílias tivessem
condições dignas enquanto enfrentam o drama pessoal de lidar
com uma doença e com uma estrutura de saúde pública precária
tecnicamente e que ainda está distante de oferecer um
atendimento humanizado.
Já para Renata Assunção, uma das coordenadoras voluntária
da oficina de teatro o 3º Encontro foi super importante para a
integração do grupo.
“Nos possibilitou apresentar nossas idéias e conhecer a dos
outros a fim de que possamos nos ajudar a alcançar um mesmo
objetivo: o de trazer um pouco de felicidade para todas essas
crianças. Foi uma tarde animada e agradável”, afirma.

A equipe da Assistência Social da Casa encerrou o encontro
com uma bela declaração:
“O voluntário precisa acreditar que a partir do momento
em que ele assume o compromisso com a Casa sua presença
é fundamental, é como uma chama, que deve estar sempre
acessa”.

Idéias, sugestões, comentários... tudo foi anotado e depois discutido

Os estudos foram realizados por grupos e analisados por todos

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 janeiro receberam todo o
carinho dos nossos voluntários e profissionais. Confira novas datas e idades:

- EM MARÇO: Lucas Pinheiro Santos (dia 8: 1 ano)
- EM ABRIL: Diego Nolasco da Silva (dia 9: 7 anos), Emanuelle Cristina da
Silva Batista (dia 22: 5 anos) e Guilherme Gabriel dos Santos (dia 26: 13
anos)
- EM MAIO: Rafael Carneiro de Almeida Lessa (dia 29: 17 anos)

DENTRO DA LEI
Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 7º:
- A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
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Informativo da CACCST

INFORMAÇÕES

Como Ajudar?
- Comprando e “vestindo” a nossa CAMISA;
- Doando alimentos, roupas e outros objetos para as
nossas famílias assistidas e para o nosso Bazar;
- Fazendo doações em valores depositados no Banco BCN agência 026-4 conta 282745-3;
- Participando de nossos eventos e capacitando recursos através de outros eventos organizados em parceria com empresas e condomínios;
- Ao falar com nosso Call Center, fone (21) 3984 3050,
você poderá doar ou não, mas com sua atenção e carinho, no mínimo você terá um dia mais feliz com uma mensagem positiva a ser ouvida de alguém da nossa equipe.

“Sempre nas reuniões
das famílias a fé é
testemunho vivo da cura”
Maria do Socorro
mãe do Daniel

A dor está na omissão da atenção dispensada. A
sua participação é muito importante e com certeza vai nos
ajudar a dar continuidade aos nossos projetos e atividades mantendo a alegria em nossas crianças e em suas
famílias.

Confira abaixo o perfil dos NÚCLEOS criados
e veja qual você mais se identifica. Sua participação é muito importante para a CACCST:
- Voluntariado: capta, atende e encaminha os voluntários
- Serviço-Social: etapas do tratamento: pré, durante e pós
- Bazar: organiza e divulga as mercadorias
- Psico-pedagogia: organiza atividades lúdicas e reforço
escolar

- Oficinas: organiza oficinas criativas e auto-sustentáveis
- Eventos Beneficentes: apóia e divulga eventos externos
- Sócio-Cultural: organiza eventos e saídas culturais
- Comunicação: assessoria de imprensa, informativo, etc

Como participar? ...Fale com o Jorge!
O nosso Coordenador de Voluntariado estará aguardando sua chamada através dos telefones 2221 0345 (aos sábados) e 9714 6096 ou pelo e-mail: jorgecacc@brfree.com.br.

PENSAMENTOS

Sonhe
Sonhe com aquilo que você quer.
Vá para onde você queira ir.
Seja o que você quer ser, porque você possui
apenas uma vida e nela só temos uma chance de
fazer aquilo que queremos.
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce.
Tristeza para fazê-la humana.
E esperança suficiente para fazê-la feliz.
As pessoas mais felizes não têm as melhores
coisas.
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que
aparecem em seus caminhos.
A felicidade aparece para aqueles que choram,
para aqueles que se machucam, para aqueles que
buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem a importância das
pessoas que passam por suas vidas.
O futuro mais brilhante é baseado num passado
intensamente vivido.
Você só terá sucesso na vida quando perdoar os
erros e as decepções do passado.
A vida é curta, mas as emoções que podemos
deixar, duram uma eternidade.
A vida não é de se brincar, porque em pleno dia
se morre.
Clarice Lispector

Par
ticipe v
ocê também...
articipe
você
Doe AMOR!

A cada edição novos pensamentos para momentos
de reflexão! Colabore você também... mande o seu
para nossa redação: caddahgarcia@ig.com.br
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ENTREVISTA
Noel Gonçalves Neto, tem nove anos, mora em Itaperuna, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Há dois anos e meio é
assistido pela CACCST, no momento este pequeno guerreiro está fazendo quimioterapia no Instituto Nacional do Câncer - INCA.
Vamos torcer pela melhora de Noel!

A arte de superar a dor:
O que você acha da arte?
- Adoro. Gosto muito de brincar com pintura e fotografia.
Como você encara o mundo sendo portador de câncer?
- Ruim, pois tem gente morrendo.
O que acha da CACC Santa Teresa?
- Gosto. É muito boa.
Um sonho...
- Ser cantor e médico.
Um desejo...
- Mudar para outra casa onde moro em Itaperuna.
Família...
- Muito legal.
Uma mensagem...
- Que todas as crianças ficassem curadas.

“Olhar de Noel”
Foto de Sérgio Caddah premiada no Concurso Internacional
da Nikon (NPCI 2002-2003) e
Unesco, no Japão

EVENTOS
Foto: Paulo César

Festa de Natal
No dia 14 de dezembro foi realizada a Festa
de Natal da CACCST no
Clube dos Portuários.A
festa fez a felicidade de
todos, principalmente da
garotada.

Foto: Paulo César

Passeio educativo
No dia quatro de fevereiro
as crianças da CACCST
fizeram uma visita guiada na
Varig. O passeio foi educativo
e instrutivo.
Comemoração
As crianças da CACCST e suas famílias participaram no dia
16 dezembro da festa do “Natal da Alegria” na Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Além das
comemorações natalinas as crianças também puderam participar
de oficinas criativas.
1a Mostra de Voluntariado
do Rio de Janeiro
A CACCST participou da 1a
Mostra de Voluntariado do Rio de
Janeiro,
promovida
pelo
Riovoluntário, no dia 05 de
dezembro, Dia Internacional do
Voluntariado, na sede da FIRJAN.
A Casa pode apresentar no
evento seus projetos e oportunidades de trabalho voluntário.

Stanley Jordan
O lendário do rock Stanley
Jordan (de camisa preta) fez uma
visita a CACCST trazendo carinho
às crianças, que adoraram sua
companhia. Atitude solidária
registrada por Paulinho, aluno da
oficina de fotografia.

Intercâmbio de informação: Brasil e Canadá
A jornalista voluntária da CACCST Aline Garcia teve a
oportunidade de conhecer a maior organização canadense de
pesquisa sobre a cura do câncer, Canadian Cancer Society. A
partir dos contatos feitos neste intercâmbio, a Canadian Cancer
Society irá disponibilizar mais informações sobre o tratamento e
redução do risco de contrair a doença, além da possibilidade de
estar financiando pesquisa para a cura do câncer. Fazendo com
que a CACCST possa estar sendo munida de informações
creditáveis sobre o câncer.
A Canadian Cancer Society é uma organização canadense
de comunidades, baseada no trabalho de voluntários, cuja missão
é a total eliminação do câncer e a melhoria da qualidade de vida
dos pacientes que tem de viver com a doença. Além de financiar
a investigação clínica na busca da cura do câncer, a Canadian
Cancer Society disponibiliza informação atualizada sobre os tipos
de câncer e respectivos tratamentos; dá apoio emocional as
famílias; transporte para os tratamentos, apoio nas clínicas e
centros comunitários de saúde.

Mais uma conquista na batalha contra o câncer!
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

CURIOSIDADES

Tumor benigno e maligno são a mesma coisa?
O câncer ou tumor é uma doença de divisão celular anormal. E, como já vimos, a célula cancerosa quando perde o controle,
começa a se proliferar mais depressa.
Quando a lesão adquire outras alterações que podem sair do local onde se originou, invadir um tecido, cair na corrente
sanguínea, infectar um órgão à distância, aí temos uma lesão maligna.
Fundamentalmente, todas as lesões são proliferativas. Portanto, existem casos em que uma lesão benigna pode vir a se
transformar em maligna. Por isso, em determinadas situações há indicações para tratamento da lesão benigna para não deixar que
ela progrida.
(Fonte: http://www.ecancer.org.br/duvidas.html)

FATO OU BOATO
O SOLIDARIEDADE traz aos seus leitores alguns mitos e
fatos a respeito do câncer. O importante é não dar ouvidos a
histórias sem fundamentos e sim esclarecer com o seu médico
toda e qualquer dúvida que surgir.

Há uma única forma de tratar o câncer?

Não. São várias as possibilidades de abordagem de
tratamento do tumor. A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia
estão entre as principais. É importante, contudo, sempre que
necessário, adotar programas de reabilitação, reintegração,
Todo câncer evolui da mesma maneira?
Não. É importante sabermos que o comportamento de um tumor combate à dor e às metástases, bem como oferecer o devido
que o vizinho teve não é necessariamente igual ao comportamento do apoio psicológico e emocional sempre que necessário. Tanto ao
tumor que uma segunda pessoa vai ter porque são pessoas diferentes, paciente quanto à família.
Nada é sem valor quando se trata de sua saúde ou de
com DNA diferentes. E o acúmulo de defeitos nos cromossomos pode
seus familiares e amigos. PREVINA-SE!!!
estar processado de forma diferente, por razões distintas.
(Fonte: http://www.ecancer.org.br)

PARCEIROS
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