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Hospital do
GRAACC contra
a Covid-19

Foto: Gustavo Scatena

GRAACC completa
mil aplicações
de quimioterapia
intra-arterial,
técnica inovadora
para o tratamento
do câncer ocular

Marco Antônio,
paciente
do GRAACC

“A Gente Sabe Acreditar” é a nova campanha publicitária do GRAACC
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Estamos vivendo um momento que não imaginávamos. Mas, mesmo não esperando por
uma pandemia desta magnitude, os 28 anos de trabalho do GRAACC nos tornaram aptos às
adaptações necessárias para oferecer segurança aos profissionais e aos pacientes.
Nós, que sabemos como é lutar contra um inimigo que não vemos, nos mantemos esperançosos de que, em breve, poderemos celebrar um novo tempo. Celebrações, como as que
dividimos com você: a vitória da Sophia, nossa paciente, que superou um tumor cerebral,
e a marca de mil aplicações de mais um tratamento inovador para o câncer ocular: a quimioterapia intra-arterial.
Como o câncer não pode esperar, seguimos com a missão de oferecer todas as chances de cura
para as nossas crianças e adolescentes, porque contamos com você.
Boa leitura!
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AGENDA

Eventos GRAACC
suspensos
Sua doação com mais
comodidade
Se você é cliente dos bancos Bradesco,
Santander ou Itaú, pode optar por fazer sua
doação ao GRAACC via débito automático.
Para isso, basta entrar em contato pelo
e-mail mantenedor@graacc.org.br,
telefone (11) 5908-9100 ou WhatsApp
(11) 97204-7177 e solicitar a mudança.
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Com o propósito de proteger os participantes dos eventos neste período
de pandemia, o GRAACC suspendeu
sua Corrida e Caminhada e seu Jantar de Gala GRAACC. Essa medida
impacta diretamente a arrecadação
da instituição, que conta com o apoio,
sempre presente, de doadores como
você. Para mais informações, envie um
e-mail para graacc@graacc.org.br.

Internações

Procedimentos Cirúrgicos

Transplantes de Medula Óssea

Exames de Imagens

Taxa de Ocupação (%)

Média de Permanência (Dias)

McDia Feliz
O McDia Feliz deste ano será realizado dia
21 de novembro. Em sua 32ª edição, a ação
beneficia crianças e adolescentes em duas
grandes causas: saúde e educação. Todos os
recursos arrecadados neste dia com a venda
do Big Mac, isoladamente ou na McOferta,
em restaurantes participantes da campanha,
são revertidos para instituições beneficiadas
em todo o Brasil, como o GRAACC. Em breve, você receberá mais informações sobre
como adquirir antecipadamente os tíquetes
Big Mac do McDia Feliz. Para saber mais:
graacc.org.br.

NOSSO ORGULHO

Quem vê Sophia, de 10 anos, correndo e saltando nas aulas de “funcional kids”, nem imagina que ela
passou por um dos momentos mais
difíceis de sua vida. Ano passado,
após sua mãe, Flávia, perceber que
a menina estava com um leve desequilíbrio ao caminhar, insistiu com
um médico de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, onde moram,
para fazer um exame de ressonância magnética. O exame diagnóstico
apontou um tumor cerebral chamado meduloblastoma.
Às pressas, Sophia passou por uma neurocirurgia e o cirurgião recomendou a
continuidade do tratamento no Hospital
do GRAACC, que reúne todos os recursos
para curar tumores no sistema nervoso
central, como o dela.
A menina se mudou com a mãe e a irmã
gêmea, Laura, para São Paulo e iniciou
o tratamento de radioterapia com intensidade modulada no GRAACC, que tem
tecnologia de precisão e preservação dos
tecidos saudáveis, e quimioterapia.
“A confiança nos médicos e na equipe
multidisciplinar, como a psicologia, foi
fundamental para superar todas as mudanças, aceitar que o cabelo iria cair,
compreender os procedimentos de forma
imaginativa e atender também a Laura,
que precisava entender tudo o que estava
acontecendo”, conta Flávia.
Em fevereiro, teve alta e passou a ter consultas e exames apenas para confirmar
que tudo continua bem. A comemoração
foi com um jantar em família e muitos saltos e rodopios de uma menina saudável,
com uma vida toda pela frente.
Sua doação é fundamental para que mais
crianças, como a Sophia, possam ter a felicidade de comemorar o sucesso do tratamento.

Fotos: Jorge Lepesteur e Arquivo Pessoal

SUA DOAÇÃO TRANSFORMA VIDAS

Sophia celebra a alta do tratamento com sua mãe, Flávia, seu pai, Rodrigo e a irmã gêmea, Laura.

ADOTE UM PACIENTE

No Programa Adote um Paciente, empresas podem ajudar a
custear o tratamento de crianças e adolescentes do Hospital
do GRAACC. Ao todo, 193 pacientes já foram beneficiados. Para
saber como o seu negócio pode ser um apoiador da causa,
entre em contato pelo telefone (11) 5904-6607 ou pelo e-mail
graacc@graacc.org.br.

A Zurich no Brasil foi a primeira empresa a participar do programa e impulsionou
a Z Zurich Foundation a fazer o mesmo. “Seguimos apoiando o GRAACC e, como a
primeira empresa a participar do programa, ficamos felizes em saber que impulsionamos uma causa tão significativa e inspiramos outras organizações a fazerem o
mesmo. Ao apoiar o Adote um Paciente, temos a oportunidade de colocar em prática
os nossos propósitos de proteger e inspirar confiança.” – diz Edson Franco, CEO da
Zurich no Brasil.
Empresas que também adotaram o tratamento de pacientes do Hospital do GRAACC:

HDAYS
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VOCÊ FAZ O GRAACC

GRAACC LANÇA NOVA CAMPANHA
O GRAACC tem um hospital referência que oferece tratamento de excelência no combate ao
câncer infantil. Por conta disso, sabemos o que
é brigar com um inimigo que a gente não vê, o
que é cuidar do outro e nos proteger. Também
sabemos lutar, ganhar e manter a esperança.
Os pacientes do GRAACC ainda sabem como
é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos
e das pessoas que os amam. E todos esses
saberes foram fundamentais diante da pandemia e das restrições que ela trouxe a todos.
Por isso, em abril, o GRAACC decidiu lançar
a campanha publicitária “A gente sabe”,
que foi idealizada pela agência Ogilvy Brasil, com o objetivo de compartilhar o dia a
dia do hospital e lembrar da importância
de recebermos doações. “O GRAACC vem
fazendo ao longo de sua história um trabalho essencial de apoio às crianças e
adolescentes com câncer, mas para que
os atendimentos continuem sendo feitos a
instituição precisa seguir arrecadando. Poder lembrar do GRAACC neste momento
é ainda mais fundamental”, diz Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil.
O filme foi produzido pela The End, a partir
de imagens captadas no passado.
Aponte a câmera do seu
celular para o código ao
lado e assista ao filme da
campanha ou acesse:
bit.ly/agentesabe.

A Casa Ronald McDonald São Paulo –
Moema, que hospeda os pacientes do
Hospital do GRAACC vindos de cidades
distantes da capital de São Paulo, também intensificou e implementou medidas
de prevenção ao novo coronavírus. Visitas, voluntariado e eventos foram sus-
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pensos, hóspedes e funcionários passaram a ter a temperatura aferida na entrada, as refeições são feitas nas suítes, o
uso de máscara é obrigatório, entre outras ações que proporcionam mais segurança aos pacientes, seus acompanhantes e colaboradores.

REFERÊNCIA NA CURA COM QUALIDADE DE VIDA

TRATAMENTO INOVADOR

Centro cirúrgico onde a quimioterapia
intra-arterial é aplicada.

Crianças como a Valentina, que, com apenas
um ano e dez meses, teve o câncer diagnosticado após o pai perceber um brilho diferente num dos olhos da menina e investigar
junto a um pediatra. Em seguida, a família
decidiu se mudar por um tempo para São
Paulo para fazer o tratamento no GRAACC,
após terem recebido a indicação sobre a experiência da equipe do hospital. “Nos sentimos mais confiantes no tratamento quando
chegamos ao GRAACC e soubemos das altas
chances de cura. Após quatro meses, e de
realizar quatro infusões de quimioterapia
intra-arterial, ela teve alta, sem precisar de
cirurgia. Hoje, aos três anos, Valentina está
curada, brinca muito e adora posar para fotografias”, conta a mãe Alessandra.
A técnica que tratou a menina, realizada no
GRAACC pelo médico neurointervencionista
Dr. José Roberto Fonseca, injeta o quimioterápico diretamente no vaso sanguíneo que
irriga os olhos. Assim, o medicamento chega com mais precisão e concentração no
tumor, diminuindo efeitos colaterais.
No Hospital do GRAACC, há recursos para o

Fotos: Gustavo Scatena e Alessandra Bernardes

No mês de abril, o Hospital do GRAACC
completou o marco de mil aplicações de
quimioterapia intra-arterial. Isso significa
que são centenas de crianças que tiveram
acesso a um dos tratamentos mais avançados para curar o retinoblastoma, um câncer
que, apesar de raro, é o que mais acomete
os olhos na infância.

Valentina depois do tratamento (à
esq.) e enquanto fazia o tratamento
com a Dra. Carla Macedo (abaixo)

retinoblastoma que vão do diagnóstico ao tratamento. Como centro
de referência desta doença, o hospital possui uma equipe multidisciplinar especializada e todas as modalidades terapêuticas necessárias:
quimioterapia endovenosa, quimioterapia intra-arterial, intravítrea,
braquiterapia, laser, crioterapia.
O índice de cura ultrapassa os 90% para este câncer
no hospital. “Ao longo da história do GRAACC, acompanhamos os avanços da ciência e somamos todos os
recursos necessários para oferecer cura com qualidade de vida. A quimioterapia intra-arterial é especialmente importante para a preservação do globo ocular
e da visão”, conta a Dra. Carla Donato Macedo, oncologista pediátrica do hospital.

DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
No dia 29 de fevereiro, o GRAACC promoveu
o Curso de Fundo de Olho, um exame importante para o diagnóstico de retinoblastoma e
outras alterações oculares, incluindo emergências. O treinamento foi direcionado a médicos especialistas e residentes e foi minis-

trado pelo oftalmologista responsável pelo
tratamento desse tipo de tumor no GRAACC,
Dr. Luiz Fernando Teixeira. O curso abordou
o uso de oftalmoscópio direto, aparelho que
contém um conjunto de lentes e aberturas
que permitem a visualização interna do glo-

bo ocular; e de uma nova tecnologia portátil
chamada Eyer, que facilita exames, por se
integrar ao smartphone para oferecer imagens panorâmicas da retina, que podem ser
enviadas pelo pediatra ao especialista para
um diagnóstico preciso.
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POR DENTRO DO HOSPITAL

HOSPITAL DO GRAACC CONTRA A COVID-19
O avanço do novo coronavírus vem mobilizando o setor de saúde. Pensando na
segurança e bem-estar de pacientes,
acompanhantes e colaboradores, o Hospital do GRAACC desenvolveu, entre outras
ações específicas para o momento, novos
protocolos, redução do fluxo de pessoas,
campanhas educativas e capacitação dos
profissionais de saúde.
GRAACC treina
profissionais contra
a Covid-19 com o
uso de bonecos
robóticos na Sala
de Simulação
Realística

“Uma das iniciativas foi a criação de uma
unidade de atendimento de casos sintomáticos respiratórios, com acesso externo
ao hospital, para receber com mais segurança e eficiência esses pacientes e não
expor os demais”, explica a Dra. Fabianne
Carlesse, infectologista do GRAACC, que
cuida de casos de alta complexidade em
crianças e segue padrões rigorosos no
controle de infecções.
Além desta nova unidade de atendimento,
o hospital implementou ações como a diminuição do número de pessoas circulando nos espaços, atendimentos agendados
com intervalo maior de tempo, mudança
do fluxo de coleta de exames para evitar
aglomerações, instalação de banners e folders educativos para orientação de pacientes e acompanhantes, elaboração de novo
protocolo clínico de atendimento, além do
foco na educação continuada.

“Entendemos que num momento delicado
como este é fundamental a criação de
ações que possam otimizar fluxos e
processos no hospital e, principalmente,

zelar pela segurança e bem-estar de
absolutamente todas as pessoas que frequentam o Hospital do GRAACC”, acrescenta Dra. Fabianne.

Atendimentos remotos
Com o objetivo de evitar aglomeração, alguns serviços do GRAACC foram adaptados para o atendimento remoto:

• A psicologia passou a utilizar,

quando necessário, o atendimento
remoto, que foi autorizado pelo
Conselho Federal de Psicologia. As
sessões por vídeo são direcionadas
principalmente aos novos pacientes
ou aos pacientes internados, em
estado grave e isolados.
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• As especialidades de fisioterapia,

fonoaudiologia e terapia
ocupacional tiveram as sessões
adequadas para que os pacientes,
dentro do possível, tenham
condições de realizar os exercícios
sob supervisão dos responsáveis
em casa, seguindo orientações

fornecidas virtualmente pela
equipe.

• A Escola Móvel suspendeu as aulas

presenciais, passando para o formato
on-line.

O CÂNCER NÃO ESPERA

DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO ÁGIL SÃO ESSENCIAIS PARA A CURA
A necessidade de respeitar a recomendação
de distanciamento social fez com que quase
tudo parasse no Brasil. Porém, o diagnóstico e
o tratamento do câncer infantojuvenil não podem parar. E o GRAACC mantém todos os serviços relacionados às duas necessidades no
ritmo normal de funcionamento, com todos os
cuidados de prevenção ao novo coronavírus.
Como o câncer é altamente complexo e tem
como característica o crescimento rápido de
células tumorais, interromper ou adiar o tratamento pode significar evolução agressiva do
tumor, metástase e, consequentemente, menores taxas de cura. Portanto, é primordial
continuar o tratamento dos pacientes que já
foram diagnosticados com câncer e realizar
atendimento médico de crianças e adolescentes que apresentam sinais e sintomas sugestivos, mesmo diante da pandemia.

De acordo com a Vice-Diretora Clínica do Hospital do GRAACC, Dra.
Monica Cypriano, apesar da crise de Covid-19, o tratamento contra
o câncer, seja radioterapia ou quimioterapia, não deve ser interrompido em hipótese alguma. “O abandono ou atraso das sessões
durante o período de distanciamento social resultará em piora na
sobrevida e no prognóstico do paciente, e qualquer mudança durante este período deve ser discutida com a equipe médica”, explica.

SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL
• Dores nos ossos, principalmente nas

• Dores de cabeça, acompanhadas

• Palidez sem explicação
• Fraqueza constante
• Aumento progressivo dos gânglios

• Perda de peso
• Aumento ou inchaço na barriga
• Febre ou suores constantes

• Manchas roxas e caroços pelo corpo,

• Distúrbios visuais e reflexos nos olhos

pernas, com ou sem inchaço

linfáticos

Foto: Nelie Solitrenick

não relacionados a traumas

de vômitos

e prolongados

(olho de gato em fotos com flash)

Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com doenças comuns da infância.
Fique atento aos sinais e, se persistirem, em 7 ou 10 dias, retorne ao médico.

Foto: Ingrid Alves

Maria Alice,
paciente do
GRAACC

Nova ressonância
faz exame de corpo
inteiro em 30 minutos

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
O diagnóstico preciso e ágil é uma das principais estratégias para alcançar altas chances
de cura do câncer infantil. O Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital do GRAACC
oferece biópsia em tempo real, tomografia,
ultrassom e densitometria óssea. Possui também ressonância magnética, com tecnolo-

gia que permite maior precisão em relação à
qualidade de imagens e mais velocidade na
sequência magnética, e, como consequência, a
redução no tempo de exame, o que é especialmente importante para as crianças pequenas.
“Essas tecnologias permitem fazer exame de

imagem do crânio em nove minutos e exame de
imagem de corpo inteiro em cerca de trinta minutos, com alta sensibilidade para mostrar alterações na cabeça, perna, fígado e músculos, e
sem causar irradiação ao paciente”, detalha
Prof. Dr. Henrique Lederman, médico responsável pelo Centro de Diagnósticos por Imagem.
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EMPRESA INVESTIDORA

Pelo programa Empresa Investidora, organizações realizam doações mensais ao GRAACC e colaboram
na manutenção das atividades do Hospital. Para fazer parte deste grupo, entre em contato pelo telefone
(11) 5904-6607 ou pelo e-mail graacc@graacc.org.br, para receber todas as informações.

Como empresa investidora do GRAACC, a Takeda se une ao propósito de combater e vencer
o câncer infantojuvenil. “Juntos, cumpriremos o nosso objetivo comum de colocar o paciente
no centro de tudo o que fazemos, promovendo uma saúde melhor e um futuro mais brilhante
para as pessoas em todo o mundo”, afirma Renata Campos, presidente da Takeda no Brasil.

São também empresas investidoras do GRAACC:

• APSIS CONSULTORIA
EMPRESARIAL
• CASA DO SUPORTE
• GRUPO DARYUS
• MILENO COMERCIAL
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• MINAS DE PRESENTES
• MOELIS & COMPANY
• ONDINA ALIMENTAÇÃO
E SERVIÇOS

• PRODHIGI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
• ROWA DO BRASIL
• SPGEO ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES

• TAIMES COMERCIAL
• ZBRA SOLUÇÕES

EMPRESA INVESTIDORA
• 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DE CATANDUVA/SP
• ADRIANO SILVA IMÓVEIS
• AFINE-SE
• ALL TRUST SERVIÇOS E
CONSULTORIA
• ALMA CULINÁRIA
• ALUPAR - TAESA
• ANOREG - SP
• ANTILHAS GRÁFICA E
EMBALAGENS
• ARTENGI CONSTRUÇÃO E
ENGENHARIA
• ASSISTENTE DE VIAGEM
• ATLANTA TOUR
• AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE
• AUTO POSTO LINDT
• AUTO POSTO LUSON
• BANCO ALFA
• BIANCA GIBBON
• BOMAX DO BRASIL

• CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE
ESTERILIZAÇÃO
• CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR
PARADA
• CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL
E EMBALAGENS
• CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS
PLÁSTICAS
• CLUBE SERVIÇOS & VANTAGENS
• CRIOGÊNESIS
• CS BRASIL
• DOCTOR FEET
• DRINA PRESENTES
• ECOSCARD
• EICON CONTROLES INTELIGENTES
• EMISSORAS ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR
• ENGETEC ENGENHARIA
• EQUIPO
• FBB ADM E CORRETOR DE
SEGUROS
• FUNDAÇÃO KONDOR

• GERMED PHARMA
• GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
• HSLAW
• IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
• INSTITUTO ÁGUA VIVA
• INSTITUTO BEM BRASIL
• INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL
• KUKA PRODUTOS INFANTIS
• L.O. BAPTISTA ADVOGADOS
• LCV EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
• LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS
• LOJAS MATSUMOTO
• LOOK CHEMICALS
• MANENG REFRIGERAÇÃO
• MELITTA DO BRASIL
• MELTEX AOY COMÉRCIO DE
MANUFATURADOS
• MUNDIE E ADVOGADOS
• OXXYNET CONSULTORIA
E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES

• PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM
TERMOPLÁSTICOS
• PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS
• POSTO DE SERVIÇO CAMACHO
• QUORUM ESSÊNCIAS
• RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS PET
• RN INCORPORADORA &
CONSTRUTORA
• STECK MATERIAIS ELÉTRICOS
• TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL
• THE MOTHERSHIP PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS
• TOP AGROPECUÁRIA E
PARTICIPAÇÕES
• VBSO ADVOGADOS
• VEPAKUM EMBALAGENS
• WORKING - ASSOCIAÇÃO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
• WORLD IN MOTION

• 2EASE ENGINEERING SOLUTIONS
• 4BIO MEDICAMENTOS
• 10O CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS
• ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
OPERADORES LOGÍSTICOS
• ACTUA TRADE
• ADVICE INFORMÁTICA
• ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES
• ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS
• ART LIVRE MODAS
• ARTESLAR PRESENTES
• BETELSEG
• BRAZIL TRANSLATIONS
• BT LOGÍSTICA INTEGRADA
• CMC ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES
• CHECON LOCAÇÕES E ESTANDES
• CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
• CLÍNICA DRA. LUCIANA PEPINO CIRURGIA PLÁSTICA
• CMS PEOPLE DO BRASIL CONSULTORIA
• COMPETE DO BRASIL

• CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
• DULCE DE CASTRO LEONARDO SILVA ME
• DUPLOM - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
• E MIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS
• F D’GOLD DISTRIBUIDORA
• F W TRANSPORTES
• FLAVIO PINHO DE ALMEIDA
• GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS
• GRUPO SOUZA MONTEIRO
PLANEJADOS
• HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS
• IMA DO BRASIL
• INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO
• INTRABANK
• ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS
• ITA PEÇAS COMÉRCIO PARA VEÍCULOS
E SERVIÇOS
• JOMACLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS
• JOTAMENON COMERCIAL
• LABORATÓRIO GROSS
• LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

• MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
• MARWAN REPRESENTAÇÕES
• MCJR GRAFMED
• MEDIC PHARMA
• METALÚRGICA CANINDÉ
• MINI PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS
• MW ENGENHARIA
• NIBRACON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
• NUGA BEST
• OPENBOX
• ORGANIZAÇÕES DE DESPACHOS
MORATTI
• OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
• PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
• PERIGOT
• PRESENÇA CORRESPONDENTE DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
• RCY PAINÉIS
• REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS

• REPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE RESINAS PLÁSTICAS
• ROCK & RIBS
• SECUREWAY TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
• SECURITY SEGURANÇA
• SENSR.IT
• SP3 LOCAÇÕES
• TAPMATIC DO BRASIL
• TEKHNITES CONSULTORES
ASSOCIADOS
• TEXT COMERCIAL TÊXTIL
• TÊXTIL J SERRANO
• TMI MICE
• TRANSPORTES TOPCARGO
• VALORIZE RECICLAGEM
• VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
• VIMARA AUTOMÓVEIS
• VISEU ADVOGADOS
• VITALIA COMÉRCIO DE PAPÉIS
• VIVA SERVIÇOS
• WORK PLASTIC

• ALPHAPLUG INFRAESTRUTURA
EM EVENTOS
• ANA MELLO CALÇADOS
• AVACO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
• BETTA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
• CABELL PRODUTOS PARA SALÃO
• CAMMEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
MÁQUINAS
• CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EQUIPAMENTOS DE RAIO X
• CENTRO AUTOMOTIVO CHÁCARA FLORA
• COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
• COMERCIAL MEIOR
• CONTROLBIO ASSESSORIA TÉCNICA
MICROBIOLÓGICA
• DELGADO SOLDA

• ECOSAFETY ENGENHARIA DE INCÊNDIO
• FAZENDA COMÉRCIO DE RODAS E
ACESSÓRIOS
• FERIOTTI REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
• FLORENCE INDUSTRIAL COMERCIAL
• FRUTIFLORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
AROMAS
• IBITIRAMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO
• INPLASF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS FIORINI
• ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS
• J A REZENDE - ADVOGADOS ASSOCIADOS
• JORGE ADVOGADOS
• LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA
• LISER HARDMETAL IND. COM. DE
FERRAMENTAS
• MAANAIM COMÉRCIO DE BOLSA
• MAAVAH BAR E LANCHONETE

• MARILEO ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS
• MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO
• NEPIN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
• OCEANO TI
• OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
• PIAVE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
• PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS
• POSTOS FLORA
• PRINCIPAL PROMOTORA
• PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS
• PROW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE
• QUE DELÍCIA MENDES COMÉRCIO
DE ALIMENTOS

• RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS
• REGIMAR COMERCIAL
• SERLI INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
• SQUIB COMERCIAL ELETRÔNICA
• TAG INTEGRADORA DE SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
• TECNOFEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
• TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
• TRATOR GAMA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
• USITERRA IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES
• VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
• VM7
• WS 1 PARTICIPAÇÕES
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LEIS DE INCENTIVO FISCAL

A legislação brasileira permite que pessoas e empresas possam ajudar o GRAACC por meio das Leis de Incentivo Fiscal.
Empresas que apuram pelo lucro real e pessoas físicas declarantes do modelo completo podem destinar parte do Imposto de Renda devido para projetos do GRAACC aprovados em

Fundos de Conselhos de Direitos das Crianças, que repassam
os valores para a instituição.
Ao doar pelas Leis de Incentivo, você colabora para que milhares de crianças e adolescentes tenham acesso ao melhor tratamento para diversos tipos de câncer, com altas taxas de cura.

Estas empresas destinaram parte de seu Imposto de Renda devido para o GRAACC:

• CASA SANTA LUZIA
• CONDUMAX FIOS E CABOS ELÉTRICOS
• CONSIGAZ
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• INCESA COMPONENTES ELÉTRICOS
• MONTANA QUÍMICA
• RAÇA TRANSPORTES

• RAZZO
• TEGMA
• TRANSUNION

DESTAQUES E PARCEIROS

Conheça as empresas que escolheram o combate ao câncer infantil como responsabilidade social:
A Droga Raia vende em todo o país a Revista Sorria, que é produzida
pela Editora Mol. Todo o valor líquido arrecadado é repassado para o
GRAACC e outras instituições voltadas para a saúde. Em comemoração
ao Mês de Doar, todos os exemplares da Coleção Sorria vendidos em
dezembro de 2019 tiveram as doações dobradas pela Droga Raia.

As empresas Caruana e Suzantur doaram recursos para a
ampliação da área de internação do Hospital do GRAACC.

O Shopping Eldorado destina a renda líquida
obtida pelo estacionamento na primeira
segunda-feira do mês ao Hospital do GRAACC.

A Multiplan, que administra o Park Shopping São Caetano,
Shopping Anália Franco, Shopping Morumbi e Shopping Vila
Olímpia, realizou campanha de Natal em prol do GRAACC.

Funcionários doam R$ 2 voluntariamente
para o GRAACC e as Lojas Torra dobram a doação.

A empresa realiza o evento Sumirê Fashion Show Beleza do Bem, com bilheteria revertida ao GRAACC.

A Bettanin destina parte do valor das vendas
dos produtos da linha Noviça para o GRAACC.

Estas empresas doaram produtos e serviços de tecnologia e treinamentos para o GRAACC:
• ALTO CONTATO
• ATIVA EXTINTORES
• FÁBRICA DE CURSOS
• FACTOR HUMANUS
• GLABORAL
• GREAT PLACE TO WORK
• HOSTFIBER
• INTERFACE TEC
• KIENBAUN
• SIMBOLICAH
• VAGAS.COM

Empresas que realizaram ações ou destinaram parte da renda das vendas de produtos e serviços ao GRAACC:
2M, AAAPB, AFFINITY SAÚDE, AGAXTUR, ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DOS MUSIMÉDICOS, AUTOPEL, BIOLAB - BIOVIDA, CIS SERTIC,
COLÉGIO EDUARDO GOMES, CONSULTORA BIA PAES DE BARROS, CRIAR PRODUÇÕES - SUPERAÇÃO, ANTIGOS & ESPECIAIS, DREAM PLASTIC, FBDE NEXION, FRESH INK-ART
BATTLE, GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE, INSTITUTO LUIS FLÁVIO GOMES, IQVIA, JHSF PARTICIPAÇÕES, LATAM PASS, LIBBS, LIVELO, MANDASALVE, MINUTRADE,
PHOENIX MECANO, RESTAURANTE AMÉRICA, SCADA CAFÉ, SHOPPING CIDADE JARDIM, TALENTO JÓIAS, TAVERI PARTICIPAÇÕES, TENDA ATACADO, THB GROUP, VEPAKUM
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ACONTECEU

Doações de Páscoa
I Webinar Científico do GRAACC

O time de especialistas do GRAACC compartilhou conhecimentos sobre prevenção,
diagnóstico e tratamento de Covid-19 em
pacientes oncológicos em evento on-line,
no início de julho. O conteúdo está disponível pelo bit.ly/webinarcientificograacc.

Aponte a
câmera do
seu celular e
assista.

A Cacau Show realizou mais uma edição da Ação de Páscoa que leiloa ovos de
chocolate e arrecada recursos para destinar ao Hospital do GRAACC. A empresa
também tornou mais doce a Páscoa das
crianças e adolescentes em tratamento
contra o câncer no GRAACC, ao doar ovos
de chocolate.

A exposição “A Cura”, com imagens que
retratavam 30 crianças e adolescentes
durante o tratamento contra o câncer e,
depois, curados, ficou em cartaz no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães - Fórum Criminal da Barra Funda,
desde o final de 2019 até março de 2020,
quando passou a ser exibida na Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Os dois espaços foram cedidos ao GRAACC e as imagens foram feitas voluntariamente pela fotógrafa Ana
Mussalem.

Foto: Divulgação

“A Cura”

Exposição
“A Cura”

Lives beneficentes
Nova Superintendência Geral
Dr. André Luis Negrão Albanez assumiu a Superintendência Geral do
GRAACC em janeiro deste ano. O
executivo tem experiência no setor
de saúde, em medicina e na administração hospitalar, e veio somar ao time do GRAACC para consolidar ainda mais a gestão.

Congresso de Tumores Renais

A oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC Dra. Monica Cypriano integra o Grupo Brasileiro de Tumores Renais da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica
(GBTR - RTSG da SIOP) e fez parte da organização do congresso, realizado em março, no Rio de Janeiro. A médica, que é especialista em tumor de Wilms, falou sobre
cânceres na infância e os quimioterápicos utilizados no tratamento dessas doenças.
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A Revista Sorria (Editora Mol), youtuber
Luccas Neto, Rádio MIX, Nippon Country
Club e Academia do Futuro, Charity Aviation, Shopping Cidade Jardim, Shopping
Eldorado, Art Battle, consultora de moda Bia Paes de Barros, FBDE | Nexion,
DJ Sarria, Alessandro & Hanna Rinella e
o palestrante José Carlos de Lucca escolheram contribuir com o combate ao câncer infantojuvenil ao solicitar doações ao
GRAACC durante suas lives e workshops.

