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CACCST ampliará os números de famílias
assistidas com a mudança para a sede nova
Em agosto a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa
Teresa (CACCST) estará de endereço novo. Graças à parceria
dos “sócios contribuintes”, das empresas solidárias, da dedicação
dos voluntários, entre outros que abraçam essa causa foi possível
concretizar o sonho de ter uma sede própria.
Localizada na Rua Santos Rodrigues, 60 – Bairro Estácio, a
casa nova tem capacidade para atender 75 famílias, além da
possibilidade de expandir as atividades e aperfeiçoar o
atendimento odontológico, psicológico e pedagógico.
Atualmente estes atendimentos são realizados fora da
Instituição por meio do auxílio de voluntários que cedem seus
espaços de trabalho. Apesar de toda ajuda, o atendimento é
limitado, dificultando um acompanhamento eficaz. Com a nova
infra-estrutura, estas atividades serão centralizadas no mesmo
local objetivando ações para diminuir custos, aumentar a
sociabilização e despertar o lado coletivo do tratamento.
O local possui muitas vantagens, a principal é a do melhor
acesso devido sua proximidade à estação do Metrô Estácio, a
pontos de ônibus atendidos por várias linhas, à sede do CMDCA
- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Prefeitura),
aos hospitais, entre outros lugares do cotidiano da Instituição.
Para a assistente social da CACCST, Karine Alves Correa, a
escolha da nova sede proporcionará maior qualidade a todos.
- O nosso projeto abrange especificamente crianças e
adolescentes de comunidades carentes de diversos municípios
do Estado do Rio de Janeiro, cujo tratamento é realizado em
locais distantes das suas residências. Foi pensando nisto que a
equipe da CACCST escolheu a sede nova – conta Karine.

Fachada interna com
vista parcial das janelas
dos quartos da sede nova

Trajetória de sucesso
Desde a fundação da entidade em novembro de 2000, o
projeto acumula 84 crianças e famílias beneficiadas, oriundas
de diversas cidades, tendo fornecido cerca de 1.250
hospedagens, incalculáveis transportes aos hospitais, distribuição
de 4.032 cestas de apoio nutricional, 200 encaminhamentos para
atendimento odontológico e psicológico, além de 48 encontros
mensais para a realização de ações educativas com os
responsáveis, entre outras ações realizadas pelo projeto. Com a
Casa nova será possível aumentar e melhorar a qualidade do
apoio dado as crianças e famílias, promover mais atividades
culturais, artísticas e educativas, oficinas de fotografia, vídeo,
teatro, pintura e confecção de produtos auto-sustentáveis (foco
nas famílias), estimulando uma participação mais efetiva junto a

CACCST .
A Instituição está voltada ao atendimento a famílias de baixa
renda, com crianças e adolescentes de 0 a 17 anos portadores
de neoplasia, com o objetivo de garantir o tratamento médico a
que são submetidos. Há enorme dificuldade dessas famílias em
iniciar e dar continuidade ao tratamento da doença, devido à
questões relacionadas ao centro de tratamento, tais como:
necessidade de hospedagem próxima, medicamentos, transporte,
alimentação adequada e orientação psico-social.

Venha conhecer a nova sede da CACCST.

Câncer não é conta
gioso
...
contagioso
gioso...
...mas solidariedade é.
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Humanizar a dor e promover a sociabilização
Elas são pequenas. Mas sua dor é tão grande quanto a de
um adulto. As crianças vítimas de câncer no Brasil dispõem de
profissionais e medicamentos de ponta, mas infelizmente nem
todas têm direitos iguais ao tratamento do câncer.
Com este objetivo o projeto desenvolvido pela CACCST está
fundamentado nas ações para eficácia e aperfeiçoamento do
sistema de garantia de direitos, proteção e integridade dos
assistidos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente
no Cap. I Art. 7º, em função da insuficiência de ações
complementares no tratamento oncológico.
Em resposta a tais necessidades o projeto criado pela Casa
é baseado no atendimento psicológico; odontológico e atividades
de reforço escolar (implantadas com a sede nova), devido ao
enorme tempo exigido pelo tratamento, que afeta o desempenho
e a freqüência escolar.
Além deste apoio a Casa sempre busca despertar em todos
que há um ser humano por trás da doença. E que esses seres
estão frágeis e precisam também da compreensão e estímulo
dos profissionais de saúde, voluntários, funcionários, etc.
Alternativas como: criação de produtos auto-sustentáveis
para um aumento na renda familiar, pois a maioria ganha menos
que um salário mínimo, valorizam e estimulam a frequência
participativa das famílias junto a CACCST.

EDITORIAL

Atividades da Casa
Hoje na Casa existem atividades sociais que visam a
sociabilização das famílias que fazem parte do projeto social,
como: festas temáticas dos aniversariantes; reuniões mensais
com a participação de profissionais das áreas de saúde,
psicologia, pedagogia e serviço social; entregas das cestas
nutricionais e higiênicas, apresentações temáticas, ações
educativas, oficinas de arte e de produtos auto-sustentáveis.
Além dos passeios guiados a diversos lugares (teatros,
cinemas, museus, exposições, visitas guiadas em empresas,
fábricas e lugares públicos) que fazem parte do trabalho realizado
pelo grupo de voluntariado em conjunto com o serviço social.
Estas ações incentivam a cultura e propiciam acessos as famílias
antes restritos por diversos fatores, como: econômicos, distância
e locomoção devido as invalidades existentes ocasionadas pelo
tratamento.
Mediante essas práticas, torna-se possível à manifestação
de potencialidades que enriquecem o cotidiano das famílias.
Os projetos sociais realizados pela CACCST buscam
qualidade de vida e dão esperança as famílias e crianças na
luta contra o câncer. Mas, projetos nem sempre são possíveis
de serem mantidos. Por isso a Casa busca a continuidade com a
solidariedade dos voluntários e esforço dos funcionários, na
participação mais efetiva dos doadores e colaboradores
(empresas e sociedade) e da criação de novas parcerias.

Na reta final
Estamos chegando na reta final do
sonho de nos mudarmos para a Casa nova.
Todos os nossos esforços serão
recompensados em agosto quando
pisarmos com o pé direito dentro da nova
Sandra Nóbrega
sede. Uma conquista de todos que fazem
Presidente da CACCST
parte desta corrente do bem. O nosso
trabalho de formiguinha está dando certo.
Mais do que nunca temos a certeza de que nossa história
se confunde com a da Santa Teresa D’ Ávila. Toda nossa
garra e determinação, estão sendo concretizadas na sede
nova, que aumentará os números de assistências, irá melhorar
os atendimentos odontológicos, psicológicos e pedagógicos,
reduzindo gastos e aumentando a sociabilização entre as
famílias.
Quero aqui agradecer de forma ampla a todos que
tornaram possível este sonho, pois sem vocês nada disso
teria acontecido.
Muito obrigada e que Santa Teresa D’ Ávila continue nos
abençoando.

Sandra Nóbrega

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

www.cacc.com.br
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Voluntários e Crianças - momento de descontração na CACCST

AGENDA
Programe-se e participe de nossos eventos:
Julho
Dia 23 - Passeio na redação do Jornal O Dia
Dia 31 - Reunião das mães na CACCST com palestra

Agosto
Dias 06 e 07 - mudanças da CACCST para a Casa Nova:
Rua Santos Rodrigues, 60 – Bairro Estácio
Dia 21 - Inauguração da sede própria

Setembro
Dia 04- Reunião mensal com as famílias assistidas
OBS: Datas e Eventos sujeitos a modificações. Favor nos consultar!

“Dia da Beleza” gera auto-estima entre as mães
Em comemoração ao Dia das Mães, a CACCST promoveu
o “Dia da Beleza” para as mães assistidas pelo projeto. Com a
parceria da empresa O Boticário, Natura, Xanadu Coffeir e do
Senac-RJ foi possível realizar o sonho das mães assistidas pelo
projeto. Além do tratamento de beleza as mães receberam brindes

e alguns kits para dar continuidade ao processo.
O nosso informativo Solidariedade resume alguns dos
melhores momentos deste dia que transformou muitas das mães
através das lentes do fotógrafo Carlos Assumpção, que colaborou
com belas imagens para a CACCST. Confiram:

Acima, o antes e o depois da Sra.
Zanúbia, tia do Herbert. Ao lado o momento
em que outras mães eram produzidas pelas

voluntárias do “Dia da Beleza”. E acima, o
antes e o depois da Sra. Raquel, mãe da
Emanuele.

Congresso de Oncologia nos EUA divulga estudos importantes
Foi realizado em Nova Orleans, entre 5 e 9 de junho, o 40º
Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, que
contou com a participação de mais de 25 mil profissionais de
todo o mundo. Durante o congresso, foram apresentadas as
novidades no tratamento de diversos tipos de tumor. Em
comparação com os anos anteriores, chamou a atenção o número
crescente de estudos baseados em conceitos de biologia
molecular. Entende-se por biologia molecular do câncer ou
oncologia molecular os conhecimentos gerados pelos estudos
feitos nos últimos 30 anos visando a compreender o câncer sob
o ponto de vista das suas alterações genéticas.
Os estudos apresentados durante o congresso relacionamse com a busca de novos exames para avaliar o perfil genético
dos pacientes com câncer, e, sobretudo, com o desenvolvimento
de novos medicamentos, caracterizados por mecanismos de ação
mais direcionados para as células malignas. Esses medicamentos
são chamados de drogas-alvo por serem dirigidos a alterações
moleculares específicas das células malignas, poupando as
células normais. Em contraste com a quimioterapia esses novos
medicamentos representam uma mudança de paradigma na

busca por terapias mais eficazes e menos tóxicas contra o câncer.
Vitórias contra o câncer
Outro ponto muito ressaltado no congresso foi a busca por
exames, chamados de marcadores, que sejam capazes de prever
quais os pacientes com maior potencial de se beneficiar com
esses novos medicamentos. Como são medicamentos
específicos para alterações genéticas dos tumores e estas podem
variar mesmo entre pacientes com o mesmo tipo de tumor, faz
sentido selecionar os pacientes de acordo com a presença ou
não dessas alterações.
O desenvolvimento de medicamentos mais específicos contra
o câncer, acoplado à possibilidade de se selecionar a terapia de
acordo com a assinatura genética do tumor de cada paciente,
aponta para uma individualização do tratamento oncológico.
Acredita-se que essa nova estratégia de tratamento possa trazer
benefícios, aumentando a sobrevida e a qualidade de vida dos
pacientes.
*Carlos Gil Ferreira é oncologista clínico e chefe do Serviço de Pesquisa Clínica
do Inca – matéria publicada no Jornal O Globo (18/07/2004).

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

- EM JULHO: Marcele Capistrano (dia 07), Rayane Bezerra (dia 08), Rafael Assunção (dia
16) e Noel Gonçalves (dia 28)

- EM SETEMBRO: Luan (dia 1º), Fabinho (dia 3), Beatriz (dia 4) e Paulinho (dia 27)

DENTRO DA LEI
Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 19º:
- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado eeducado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes.
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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 UNIBANCO agência 0159 conta 202848-2;
- 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.

“Doações”
Materiais higiênicos
distribuídos entre
as mães na última
reuniões mensal
da CACCST

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: 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?
O nosso Coordenador de Voluntariado estará aguardando sua chamada através dos novos telefones 2202 8343 ou
2293 2210 (aos sábados)

PENSAMENTOS

“O amor define tudo”
Leitura da Bíblia Sagrada: Corintios 12.12-27

“Todos nós fazemos parte de um corpo.
Se o braço disser não sou unha, não sou
do corpo, ou o olho disser não sou nariz,
não sou do corpo.
A onde estaria o olfato se o cabelo disser
não sou cabeça a onde estariam os poros.
Quero te dizer com isto que você é muito
importante.
Mesmo você se achar ser uma unha.
Vença... Você faz parte da vida.
Cresça amando o seu próximo.
Lembre-se:
Você faz parte do corpo e este corpo é
Jesus Cristo.
Jesus te ama e eu também”.
Pastor Vitor
(Pai do Misael - criança assistida pela Casa)

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
Gabriel de Oliveira Costa dos Santos, tem 14 anos, mora em Sepetiba, município do Estado do Rio de Janeiro. É assistido
pela CACCST desde quando o projeto foi iniciado, há mais de 3 anos. Gabriel é um garoto educado, comunicativo e adora uma boa
prosa. Conheça um pouco mais sobre o Gabriel nesta pequena entrevista!
A arte de superar a dor:
O que você acha da arte?
- Acho muito legal, pois através dela podemos criar brincando.
Como você encara o mundo sendo portador de câncer?
- É triste, porque limita e não deixa fazer tudo, como jogar bola e capoeira.
O que acha da CACC Santa Teresa?
- Muito boa. Ajuda com remédios, cesta nutricional e outras coisas.
Um sonho - Ser marinheiro.
Um desejo - Fazer um curso de computação.
Família - Minha mãe é linda. Para mim família é carinho, amor, felicidade e orgulho.
Uma mensagem - Que as pessoas tenham muita felicidade, orgulho e amor no coração.

Gabriel: sonha em
ser marinheiro

Foto Jorge Grisi

EVENTOS
Arte de Dizer
O Grupo Nuance promoveu no dia 19 de junho um evento
solidário em prol da CACCST no Centro Cultural Maria Sabina
em Niterói. Foi em homenagem ao jovem Thiago Costa Alvim,
criança assistida pela Casa que faleceu em 24 de abril. Criado
em 1985, o Grupo Nuance é integrado atualmente por quatro
poetisas e declamadoras: Aparecida Barreto, Gracinha Rego,
Marly Prates e Neide Barros Rego.
Evento beneficente
O promoter baiano David Santiago promoveu no dia 24 de
abril o Concurso Mister e MrsTerceira Idade, no Astral Casa de
Festas, na Tijuca. O evento, em prol da CACCST foi o primeiro
concurso de beleza para pessoas da terceira idade e teve em
seu júri famosos como: a globeleza Quitéria Chagas, o
carnavalesco Nilton Cunha, o ator Leandro Leu, entre outros. A
renda do evento foi revertida para a Casa.
Páscoa interativa
No dia 17 de abril ocorreu a
festa de Páscoa, no Salão
da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus na Glória na Rua Benjamin
Constant. Com um modelo mais
interativo adotado pela Casa as
crianças puderam se divertir.

Visita de Theo Becker
O ator Theo Becker visitou
a CACCST e segundo ele saiu
da Casa revigorado. “Nossa
me senti muito bem. Sempre
que tiver tempo farei isso” disse Theo.
Carnaval fora de época
Bateria e passistas da Escola Mirim de Samba da Mangueira
realizaram um carnaval fora de época na CACCST. O instrutor
Robson Roque e o interprete Leandro Santos animaram com os
tradicionais enredos da escola.

No ritmo da solidariedade
O músico e professor de percussão Marco Lobo realizou
oficina na Casa com diversos instrumentos musicais e contou
com a participação em massa de todas as crianças, que além de
se interagirem desenvolveram ritmo e concentração.

Fórum
de
Cidadania
Empresarial
Preocupada
com
a
reciclagem profissional a
CACCST participou do 10º Fórum
de Cidadania Empresarial na
CAIXA. Estava presente a
nossa parceira Natalice Mundim,
da Gerência de Relações com
Comunidades
da
Vicepresidência de Relações Externas da Brasil Telecom e Roberta
Aviz, também da Vice-presidência de Relações Externas da BrT.

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
Todo tumor é câncer ?
Não. Nem todo tumor é câncer. A palavra tumor corresponde ao aumento de volume observado numa parte qualquer do corpo.
Quando o tumor se dá por crescimento do número de células, ele é chamado neoplasia - que pode ser benigna ou maligna.
Ao contrário do câncer, que é neoplasia maligna, as neoplasias benignas têm seu crescimento de forma organizada, em geral lento,
e o tumor apresenta limites bem nítidos. Elas tampouco invadem os tecidos vizinhos ou desenvolvem metástases.
(Fonte: http://www.ecancer.org.br)

FATO OU BOATO
tratados em estágios iniciais, demonstrando-se a importância do
diagnóstico precoce. Mais da metade dos casos de câncer já
tem cura.

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.

O câncer tem cura?
Nada é sem valor quando se trata de sua saúde ou de
seus familiares e amigos. PREVINA-SE!!!

Desde o início do século até o momento, a postura da
sociedade em geral é de acreditar que o câncer é sempre
sinônimo de morte, e que seu tratamento raras vezes leva à cura.
Atualmente, muitos tipos de câncer são curados, desde que

(Fonte:American Cancer Society. Cancer Facts & Figures)
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