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Hospital do GRAACC recebe
pela 2ª vez certificação
internacional na área da saúde

Gustavo,
paciente do
GRAACC

Foto: Gustavo Scatena

Dr. Guilherme Perfeito,
médico do GRAACC no
centro cirúrgico

O tratamento do câncer infantojuvenil não parou
no GRAACC durante a pandemia
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Passamos por um ano muito desafiador e para o GRAACC não foi diferente. Em um dos
momentos mais difíceis da nossa história fica ainda mais evidente a importância da solidariedade e da consistência da rede de doadores que fortalece e protege a instituição para
que possa, não apenas seguir em frente, mas também continuar evoluindo.
Compartilhamos nesta edição o orgulho pelos aprendizados que nossos médicos e equipe
multidisciplinar obtiveram durante a pandemia, levando em conta todas as necessidades
especiais dos pacientes, que são grupo de risco para a doença, que ainda é uma novidade
cheia de incertezas para a ciência.
Como centro de referência, também compartilhamos conhecimento com outros profissionais de saúde para que, cada vez, mais crianças e adolescentes com câncer tenham acesso
a medicina de qualidade.
E o mais importante: continuamos prontos para oferecer o que há de melhor em tratamento
contra o câncer infantojuvenil porque contamos com a sua ajuda!
Esperamos que 2021 chegue repleto de boas notícias e com muita saúde para você e sua
família.
Um feliz novo ano e tenha uma ótima leitura!
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MTB 27.851
Anualmente o GRAACC é auditado pela
KPMG Assurance Services Ltda.
As auditorias estão disponíveis no site
www.graacc.org.br/auditoria/

Sua doação com mais
comodidade
Se você é cliente dos bancos Bradesco,
Santander, Itaú ou Banco do Brasil, 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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NOSSO ORGULHO

VENCENDO O CÂNCER
DURANTE A PANDEMIA
Miguel é brasileiro, tem 3 anos e mora no Japão
desde os cinco meses de idade. As alegrias da
rotina do menino no país do sol nascente incluem passeios com a família, visitas a zoológicos e aquários, brincadeiras em parquinhos
e correr sempre que possível. Fora do comum
da rotina de outras crianças da idade dele tem
o fato de que ele já superou uma das fases
mais difíceis de sua vida: venceu um câncer.
Filho de Larissa e do artilheiro do clube japonês Cerezo Osaka, Bruno, Miguel tinha outros
planos para 2020. Estava se preparando para
ser irmão mais velho.
Mas com a pandemia, o sonho da família aumentar foi adiado e o medo do novo coronavírus se transformou em força para alcançar a
cura da doença de Miguel.
Quando o menino surgiu com um inchaço na
barriga e a pediatra japonesa falou em português que ele tinha um câncer, Larissa e Bruno
não queriam entender. Com a ajuda de um
tradutor veio a confirmação da doença pelos
exames de sangue e a orientação dos demais
especialistas de iniciar o tratamento imediatamente. Com toda a angústia do diagnóstico, tiveram que tomar a decisão de fazer isso
no país onde estavam, com a dificuldade do

Miguel celebrando a sua última quimioterapia

Miguel e
sua família

“Tudo o que
queríamos de melhor,
encontramos no
GRAACC.”
- Larissa, mãe do Miguel

idioma, ou enfrentar as limitações impostas
pela pandemia para viajar ao Brasil, junto à
família.
“Conversamos com um médico de nossa confiança, que nos disse que, diante da situação,
a pandemia ficava em segundo plano. O melhor seria voltar para o Brasil e levar Miguel
para ser tratado no Hospital do GRAACC. Queríamos a cura do nosso filho e confiamos que
seria mesmo a melhor decisão”, conta Larissa.
Uma semana após a consulta com a pediatra,
Miguel estava no Hospital do GRAACC refazendo os exames para a confirmação do diagnóstico e iniciando o tratamento com quimioterapia e cirurgia. A família alugou um apartamento em São Paulo, onde também ficaram os
avós para apoiar o tratamento do pequeno.
Foram quatro meses, sendo que em três deles,
o menino ficou sem andar e precisou usar
sonda, porque não estava se alimentando.
“Oncologistas, cirurgiões, equipe de enfermagem, residentes, nutricionistas, fisioterapeu-

Miguel,
paciente do
GRAACC

tas, cada um ali foi um anjo, trazendo amor,
carinho, simpatia, e sendo o mais humano
possível. Tudo o que queríamos de melhor,
encontramos no GRAACC, que tem nossa profunda gratidão. Os dias foram difíceis no hospital, mas graças a eles, comemoramos a cada
mês a cura do nosso pequeno, que cremos ser
eterna”, se emociona Larissa.
Miguel teve alta do tratamento e já está de
volta às arquibancadas no Japão, na maior
torcida pelo pai. Os exames são realizados do
outro lado do mundo, mas sempre encaminhados à equipe médica que o atendeu no
Hospital do GRAACC para o acompanhamento
com todo o cuidado que esta etapa do tratamento exige. Agora, cada passeio em família é
feito com ainda mais intensidade e alegria.
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Desde o início da pandemia, em março de 2020,
cientistas e médicos têm se dedicado a compreender a Covid-19 e reduzir os seus danos. A
evolução do conhecimento sobre o novo vírus,
apesar de ainda não tê-lo sob controle, já pôde
reduzir o número de internações, complicações
e mortes. Mas se ainda há muitos aspectos misteriosos sobre como a nova doença se manifesta
na população em geral, há menos informações
ainda sobre como se manifesta em crianças e
adolescentes em tratamento contra o câncer.
Esse tem sido um desafio extra para os profissionais do Hospital do GRAACC, que estão em
aprendizado contínuo para prevenir e tratar a
SarsCov-2 em seus pacientes.
“Tivemos de aprender com cada um dos nossos casos e desenvolver protocolos exclusivos,
nos organizando da melhor forma possível. E,
como medida para oferecer mais segurança
aos demais pacientes, desenvolvemos uma
unidade de atendimento a casos sintomáticos
respiratórios”, explica o Dr. André Negrão, superintendente geral do Hospital do GRAACC.

De acordo com a infectologista do Hospital do GRAACC, Dra. Fabianne Carlesse, a
criança com câncer, devido à baixa imunidade causada pela própria doença ou
pelo seu tratamento, ao entrar em contato
com o novo coronavírus tem mais probabilidade de desenvolver formas graves da
Covid-19. “Estabelecemos critérios para
identificar o mais precocemente possível
os casos mais complicados da doença, por
isso, aplicamos no GRAACC medidas diferenciadas que não seriam necessárias a
crianças e adolescentes com organismos
capazes de responder à infecção”, conta
a especialista.

Foto: Gustavo Scatena

O TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL NÃO PAROU NO GRAACC DURANTE A PANDEMIA

Marco
Antônio,
paciente do
GRAACC

“Estabelecemos critérios para identificar
o mais precocemente possível os casos
mais complicados da doença.”
- Dra. Fabianne Carlesse, médica infectologista do Hospital do GRAACC

Aprendizados
Com tecnologia de ponta e equipe
qualificada, a Unidade de Terapia
Intensiva do GRAACC pôde utilizar
em alguns casos mais graves um
bloqueador de receptor de interleucinas, uma medicação que diminui a
inflamação provocada pela Covid-19
no organismo, diminuindo os efeitos de uma possível resposta imune
destrutiva. O hospital também é um
dos p oucos a utilizar um equipamento de hemodiálise contínua de
última geração, importante para facilitar a recup eração renal de alguns pacientes, funcionando como
um filtro para eliminar as toxinas e
outras substâncias do sangue, in-
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cluindo os medidores inflamatórios usados no tratamento.
Em caso de sintomas respiratórios,
são realizados exames de sangue
com marcadores inflamatórios e fatores de coagulação. “A análise dessas informações nos ajuda a avaliar
gravidade da Covid-19 e da imunossupressão no paciente. Em alguns
casos, já indicamos a internação a
partir deste momento”, explica a
Dra. Fabianne.
Quando o exame é positivo para o
novo coronavírus, o paciente em
tratamento no GRAACC também é

imediatamente submetido à tomografia de tórax. “Neste momento, o
olhar de um especialista em analisar
exames de crianças imunossuprimidas como as que temos no GRAACC
faz toda a diferença, já que o radiologista sabe quais alterações demandam mais atenção neste tipo de paciente e o laudo técnico dele será
fundamental para sabermos se há
acometimento pulmonar e qual a
melhor medicação para aquele paciente. Cada caso da Covid-19 é tratado individualmente, a medicação
de um paciente nem sempre funcionará para o outro”, conclui Dra. Fabianne.

Foto: Gustavo Scatena
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COM CUIDADOS, GRAACC MANTÉM ESSÊNCIA HUMANIZADA
para mostrar a importância da prevenção ao
novo coronavírus usando a máscara N95,
álcool em gel e a nova forma de cumprimentar. “Somos um hospital de oncologia
pediátrica que tem como princípio o acolhimento de nossos pacientes e seus pais. Nos
alegra muito quando um médico se propõe
a criar ações que possam trazer bem-estar e
conforto às crianças e adolescentes que frequentam o GRAACC e que extrapola nossas
iniciativas de humanização do atendimento hospitalar. Incentivamos essas iniciativas
para que sejam cada vez mais frequentes
nos ambientes hospitalares”, diz Dr. André
Negrão, Superintendente Geral do GRAACC.

Dr. Guilherme
Perfeito, médico
do GRAACC no
centro cirúrgico

Gustavo,
paciente do
GRAACC

“Nos alegra muito
quando um médico se
propõe a criar ações
que possam trazer
bem-estar e conforto às
crianças e adolescentes
que frequentam o
GRAACC.”
- Dr. André Negrão,
Superintendente Geral do GRAACC

Dr. Guilherme
Perfeito,
médico do
GRAACC

Foto: Gustavo Scatena

Durante a pandemia, o tratamento do câncer
infantojuvenil continua e os procedimentos cirúrgicos também. Com eles, é comum que a família tenha sentimentos como medo, apreensão e ansiedade. Mas no Hospital do GRAACC,
que tem a humanização do tratamento em sua
essência, uma criança pode ser recebida por
seu personagem favorito no pré-operatório.
O anestesista do Hospital do GRAACC, Dr. Guilherme Perfeito, teve a ideia de se vestir de super-herói para trazer mais leveza ao momento. “O intuito é que o paciente acredite que
seu personagem está ali para bater um papo e
descontrair o clima antes da cirurgia”, explica
o médico. Com a roupa especial, aproveitou

Entre as sete casas, de diferentes localidades, integrantes do programa
internacional da Ronald McDonald
House Charities (RMHC) no Brasil,
a Casa Ronald McDonald São Paulo
– Moema foi a pioneira a ter um plano de reabertura aprovado durante a
pandemia e seus protocolos de conduta foram usados como critérios
de referência para as demais casas.
Para isso, contou com a parceria do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do GRAACC e do Instituto
Ronald McDonald para desenvolverem, junto à administração da
casa, os protocolos de conduta e
oferecer a segurança necessária
aos pacientes.
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GRAACC LANÇA CARTILHAS SOBRE CÂNCER INFANTOJUVENIL
Um dos efeitos da pandemia da Covid-19
foi a diminuição de consultas periódicas
com pediatras, impactando as investigações de doenças de alta complexidade,
como o câncer infantil. Como o diagnóstico
precoce é fundamental para aumentar as
chances de cura de tumores infantojuvenis, o GRAACC realizou uma série de ativi-

dades para compartilhar conhecimento
sobre os sintomas da doença.
Para os profissionais de saúde, o GRAACC
preparou uma série de webinars com temas
sobre o impacto da pandemia no tratamento de pacientes pediátricos oncológicos, o
diagnóstico e as condutas médicas no en-

frentamento dos tumores mais comuns na
infância, entre outros assuntos de relevância para o público médico.
Para pais e responsáveis pelo cuidado de
crianças e adolescentes, o GRAACC disponibilizou gratuitamente cartilhas com informações sobre identificação de sinais e
sintomas do câncer infantil, além de esclarecer as principais características dos tumores pediátricos de maior incidência e
seus tratamentos.
“Elaboramos as publicações focando as
especificidades da doença, além de informações sobre os tipos de tumores mais
comuns que acometem as crianças e os
principais sinais que podem indicar a existência do câncer. Esperamos que elas possam ser fontes de consulta para pais, pediatras e outros profissionais de saúde”,
comenta Dra. Mônica Cypriano, Diretora
Clínica do Hospital do GRAACC.
As cartilhas, que são gratuitas, podem ser conhecidas no link graacc.org.br/publicacoes.
Já a série de webinars está disponível no
canal do GRAACC no YouTube.

“Elaboramos as publicações
focando as especificidades da
doença, além de informações
sobre os tipos de tumores mais
comuns que acometem as
crianças e os principais sinais
que podem indicar a existência
do câncer. Esperamos que elas
possam ser fontes de consulta
para pais, pediatras e outros
profissionais de saúde.”
- Dra. Mônica Cypriano, Diretora Clínica do GRAACC
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RECONHECIMENTOS

GRAACC RECEBE PELA 2ª VEZ UMA DAS MAIS IMPORTANTES ACREDITAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE

“O certificado demonstra
o nosso compromisso com
protocolos de segurança
no ambiente hospitalar,
tanto para os pacientes e
acompanhantes, quanto
para todos os funcionários
das diversas áreas que
compõem o hospital.”
- Dr. André Negrão,
Superintendente Geral do GRAACC

O Hospital do GRAACC acaba de receber a reacreditação da Joint Commission International
(JCI), uma das organizações mais renomadas do
mundo na área de certificações em serviços de
saúde. O segundo ciclo de acreditação acontece
após três anos da primeira, realizada em 2017, e
o Hospital do GRAACC foi a primeira instituição

do país especializada em câncer infantojuvenil a
ter a certificação.
A JCI é um dos mais importantes selos mundiais
e atesta a qualidade e reconhece a excelência
nas práticas hospitalares contínuas, com padrões internacionais, adotadas pelo GRAACC. “O
certificado demonstra o nosso compromisso com
protocolos de segurança no ambiente hospitalar,
tanto para os pacientes e acompanhantes, quanto para todos os funcionários das diversas áreas
que compõem o hospital, além do atendimento
humanizado e a prestação de cuidados ágeis e
eficazes”, afirma Dr. André Negrão, Superintendente Geral do Hospital do GRAACC.
Entre outros processos, a acreditação avalia,
por exemplo, a gestão de todos os documentos
do hospital com as políticas, normas e rotinas
internas, o cumprimento do código de ética da
instituição, o gerenciamento de indicadores e
planos de ação das áreas, além do mapeamento
de processos e gestão de riscos.

GREAT PLACE TO WORK
O Hospital do GRAACC também entrou, pelo
quarto ano consecutivo, para o ranking das
Melhores Empresas para Trabalhar – Great
Place to Work – Saúde – Hospitais.
A escolha das instituições é resultado de um
processo de pesquisas quantitativas, relacionadas ao clima organizacional, e qualitativas,
que se referem à avaliação das práticas de
RH. Todo método é realizado pelo Great Place to Work, que atua há mais de 30 anos com
consultoria de gestão. O orgulho por oferecer
medicina de qualidade a crianças e adolescentes com câncer é a principal motivação
dos profissionais do GRAACC. “Esta conquista
demonstra que temos práticas consolidadas,
enquanto empregador, e elas são percebidas
pelas pessoas mais fundamentais de nossa

organização que são nossos colaboradores”,
diz Maria de Lourdes Neves da Costa, Gerente
de RH do GRAACC.

“Esta conquista
demonstra que temos
práticas consolidadas,
enquanto empregador,
e elas são percebidas
pelas pessoas mais
fundamentais de nossa
organização que são
nossos colaboradores.”
- Maria de Lourdes, Gerente de RH do GRAACC
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MC DIA FELIZ

A 32ª edição do McDia Feliz foi realizado no dia 21 de novembro. Todas as
medidas de segurança foram tomadas
e mais uma vez contamos com essa
grande campanha.
O GRAACC tem participação ativa nesta
ação, que representa uma importante
fonte de renda. Em 2019, representou
cerca de 6% da receita da instituição.
Já foram mais de R$ 80 milhões recebidos desde 1993, investidos na construção do Hospital do GRAACC e da Casa
Ronald McDonald São Paulo – Moema,
e em diversas áreas do hospital como a
UTI, o Centro de Transplante de Medula Óssea e o Espaço da Família, que
oferece conforto e comodidade aos pacientes enquanto aguardam pelos procedimentos ou retorno às suas casas.

O GRAACC tem
participação ativa nesta
ação, que representa
uma importante fonte
de renda. Em 2019,
representou cerca
de 6% da receita da
instituição. Já foram
mais de R$ 80 milhões
recebidos desde 1993.
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Larissa
Manoela,
atriz

DESTAQUES E PARCEIROS

Campanhas de marketing social são estratégias para estimular que os clientes apoiem uma causa, agregar valor à marca
e ainda contribuir para promover mudanças positivas no mundo. Conheça as empresas que escolheram combater o câncer
infantil e estimular que a sociedade também abrace esta causa.

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.

Também produzido pela editora MOL, o livro “Família
é Tudo” é um lançamento recente da Pernambucanas
e tem parte da renda destinada ao hospital.

Os clientes de grandes empresas do setor financeiro e do varejo ganham pontos
em programas de recompensa desenvolvidos pela Minutrade e têm como uma
das opções de troca a doação para o combater o câncer infantojuvenil.

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

Essas empresas também desenvolveram campanhas de marketing relacionado à causa e beneficiaram o GRAACC:

2M, ART BATTLE, ASSOBRAV, AUTOPEL, BETTANIN, BIA PAES DE BARROS, DREAM PLASTIC, EACAC, ELFI SANTA, FÃ CLUBE ULTRAVIOLET, FBDE|NEXION,
GIRAMILLE, GRUPO DISAL, GTA ASSIST TRAVEL, INDRA, INSTITUTO LUIS FLÁVIO GOMES, LIBBS, LIVELO, LOURENÇO ALIMENTOS, MANDASALVE, MARIAS
DO BRASIL, MESEEMS, MULTIPLAN, NEWLENTES, NOVITÁ MUSIC, PHARMASOL, PIJAMANIA, REPASSA, RESTAURANTE AMÉRICA, REVISTA LUXO, SERVIER,
TALENTO JÓIAS, TAVERI PARTICIPAÇÕES LTDA, TORRA TORRA, VEPAKUM

Algumas empresas optaram em doar produtos e serviços para o GRAACC:
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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.

“Nós, da Zurich, queremos criar um futuro melhor juntos. Acreditamos que temos muito a oferecer para a sociedade, por meio do nosso programa de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade. O GRAACC é uma instituição
séria, que realiza um importante trabalho no combate ao câncer infantil e, ao
apoiar o programa Adote um Paciente, participamos da construção de um futuro
melhor para todos. Além disso, é um orgulho para a Zurich impulsionar uma
causa tão significativa.” , diz Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil.
“A Dana optou em realizar sua primeira contribuição em projetos sociais através do GRAACC, pois compartilhamos dos mesmos valores. Acreditamos que ética, transparência, comprometimento e trabalho
em equipe são valores fundamentais para a perenidade de uma instituição. Ficamos muito honrados
em poder contribuir com uma causa tão importante, já que o GRAACC busca para crianças com câncer o
principal direito de um ser humano, que é a vida.”, afirma Alberto Filizzola, diretor presidente da Dana.

HDAYS

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.

“Apoiar uma instituição com a dimensão e o impacto do GRAACC é para nós uma grande
honra e faz parte do nosso propósito de geração de valor”, se orgulha Mário Torós, sócio-fundador da Ibiuna Investimentos.
São também Empresas Investidoras do GRAACC:
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EMPRESA INVESTIDORA

• APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL
• BSF GESTÃO EM SAÚDE
• CASA DO SUPORTE
• GRUPO DARYUS

• MILENO COMERCIAL
• MINAS DE PRESENTES
• MOELIS & COMPANY
• ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

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

• TAIMES COMERCIAL
• ZBRA SOLUÇÕES

• AUTO POSTO LINDT
• 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DE CATANDUVA - SP
• ADRIANO SILVA IMÓVEIS
• AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE
• ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA
• ALMA CULINÁRIA
• ALUPAR- TAESA
• ANOREG - SP
• ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS
• ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
• ASSISTENTE DE VIAGEM
• AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE
• AUTO POSTO LUSON
• BANCO ALFA
• BIANCA GIBBON
• BOMAX DO BRASIL EQUIPAMENTOS
INDÚSTRIAIS
• CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE
ESTERILIZAÇÃO
• CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARTUR PARADA

• CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E
EMBALAGENS
• CLUBE SERVIÇOS & VANTAGENS AMARAL
• CRIOGÊNESIS
• CS BRASIL
• DOCTOR FEET
• DRINA LOJA DE PRESENTES
• ECOSCARD
• EICON CONTROLES INTELIGENTES
• EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR
• ENGETEC CONSULTORIA E ENGENHARIA
• EQUIPO
• FBB ADM E CORRETOR DE SEGUROS
• FUNDAÇÃO KONDOR
• GERMED PHARMA
• GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
• GOMIRATO EMBALAGENS
• HASSON SAYEG ADVOGADOS
• IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
• INSTITUTO ÁGUA VIVA

•
•
•
•
•
•
•
•

• QUORUM ESSÊNCIAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
• RAÇÕES REIS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS
PET
• RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA
• STECK MATERIAIS ELÉTRICOS
• TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL
• THE MOTHERSHIP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
• TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES
• VALORIZE RECICLAGEM
• VAZ BURANELLO SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS
• VEPAKUM EMBALAGENS
• WORKING - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO
PROFISSIONAL
• WORLD IN MOTION SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

• 4BIO MEDICAMENTOS
• A S CAMPOLI CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL
• ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES
LOGÍSTICOS
• ACTUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
• ADVICE INFORMÁTICA
• ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES
• ANJ NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS
• ARSENAL FINANÇAS
• ART LIVRE MODAS
• ARTESLAR PRESENTES
• AWR AGÊNCIA WEB
• BETELSEG - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO
• BRAZIL TRANSLATIONS
• BT LOGÍSTICA INTEGRADA
• C M C ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES
• CHECON LOCAÇÕES E ESTANDES
• CLÍNICA DE ONCOLOGIA MÉDICA
• CLÍNICA DRA. LUCIANA PEPINO - CIRURGIA
PLÁSTICA
• CMS PEOPLE DO BRASIL CONSULTORIA

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LABORATÓRIO GROSS
LEXUS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
MAGISTRAL CALÇADOS E CONFECÇÕES
MARWAN REPRESENTAÇÕES
MAURICIO CALICCHIO
MEDIC PHARMA
METALÚRGICA CANINDÉ
MINI PLAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
MW ENGENHARIA
NEPIN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS
NIBRACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
NUGA BEST BRASIL
OPEN BOX
ORGANIZAÇÕES DE DESPACHOS MORATTI
OXY QUÍMICA E METALÚRGICA
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERIGOT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
PRESENÇA CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
• RCY PAINÉIS
• REMO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
• REPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS
PLÁSTICAS BOPP

•
•
•
•
•
•

•

COMPETE DO BRASIL
DÉCIMO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DULCE DE CASTRO LEONARDO SILVA
DUPLOM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES
E MIX INFORMATICA E SERVICOS
F D’GOLD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
IMOBILIÁRIOS
F W TRANSPORTES
FLAVIO PINHO DE ALMEIDA
GABMED PRODUTOS ESPECIFICOS
GRUPO SOUZA MONTEIRO PLANEJADOS
HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS
IMAUTOMATICHE DO BRASIL REPRESENTAÇÕES
DE MÁQUINAS
INCENTIVOS 4 TRAVEL VIAGENS E TURISMO
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTROLBIO ASSESSORIA TÉCNICA MICROBIOLÓGICA
DELGADO SOLDA
ECOSAFETY ENGENHARIA DE INCÊNDIO
FAZENDA COMÉRCIO DE RODAS E ACESSÓRIOS
FBB ADM E CORRETOR DE SEGUROS
FERIOTTI REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
FLORENCE INDÚSTRIAL COMERCIAL
FRUTIFLORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AROMAS
IBITIRAMA COMERCIAL 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• SERLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 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
• TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA
• TRATOR GAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
• USITERRA IMOVEIS E CONSTRUCOES
• V MARUCCI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
• VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS
• VILAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS
• WS1 PARTICIPAÇÕES

ALLOG TRANSPORTES
ALPHAPLUG INFRA ESTRUTURA EM EVENTOS
ANA MELLO CALÇADOS
ARCO ÍRIS ENCARTES PROMOCIONAIS
AVACO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
BELLA EMBALAGENS
BETTA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
CABELL PRODUTOS PARA SALÃO
CAMMEC COMÉRCIO E REPRESENTACÕES DE MÁQUINAS
CANNES MOBILIÁRIO
CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE RAIO X
CENTRO AUTOMOTIVO CHÁCARA FLORA
CENTRO AUTOMOTIVO PRINCIPE DE GALES
COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
COMERCIAL MEIOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTITUTO BEM BRASIL
INTERFUSÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
KUKA PRODUTOS INFANTIS
L.O. BAPTISTA ADVOGADOS
LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS
LOJAS MATSUMOTO
LOOK CHEMICALS - IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
MANENG REFRIGERAÇÃO
MELITTA DO BRASIL
MELTEX AOY COMÉRCIO DE
MANUFATURADOS
MUNDIE E ADVOGADOS
OXXYNET
PEAD BRASIL SOLUÇÕES EM
TERMOPLÁSTICOS
PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS
POSTO DE SERVIÇO CAMACHO
PROW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE

MAANAIM CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE BOLSAS
MAAVAH BAR E LANCHONETE
MARILEO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
MARILU INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MORAES JÚNIOR ADVOGADOS
OCEANO TI
OLEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ONEBROKER
PIAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
PLANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
PRINCIPAL PROMOTORA
PROJEÇÃO TECNOLOGIA DE ATIVOS
QUE DELÍCIA MENDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS
RAVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
REGIMAR COMERCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ROCK & RIBS FRANCHISING
RR ROSA DA SILVA
SECUREWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECURITY SEGURANÇA
SENSR.IT INFORMATION TECHNOLOGY
SERTIN COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INSTRUMENTAÇÃO
SP3 LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES
TAPMATIC DO BRASIL INDÚSTRIA & COMÉRCIO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS
TEXT COMERCIAL TEXTIL
TEXTIL J SERRANO
TRANSPORTES TOPCARGO
VELLOZA E GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
VIMARA AUTOMÓVEIS
VITALIA COMÉRCIO DE PAPÉIS
WORK PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS
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kit com camiseta e medalha para guardar a
lembrança de ter realizado uma corrida pela vida e levado mais esperança para milhares de crianças e adolescentes com câncer.

O GRAACC levou a tradicional Corrida e Caminhada para a Internet e criou a 1ª Corrida Virtual GRAACC. A novidade ofereceu
a oportunidade de contribuir com a causa
por meio de um desafio esportivo individual, com mais opções de percursos, com 3,
5, 10, 21 ou 42K, e, após a comprovação de
ter cumprido a prova, o corredor recebe um

O entregador Fernando Oliveira, 34
anos, cumpriu a prova num domingo, numa praça do bairro onde mora.
“A corrida me tirou do sedentarismo e da
preguiça, me deu mais qualidade de vida.
Sempre escolho correr por uma causa e
é a segunda vez que corro pelo GRAACC.
Além dos benefícios do esporte, saber que
estou ajudando o trabalho de pessoas que
batalham diariamente pelo bem-estar do
próximo é gratificante”, conta Fernando.

O professor Emiliano Augusto Chagas, 39
anos, participaria pela quarta vez da Corrida e Caminhada GRAACC neste ano e foi o
primeiro inscrito nos 21k da Corrida Virtual,
que escolheu cumprir em volta de um parque. “O esporte me tornou mais ativo física
e intelectualmente, perdi 12 quilos e meus
exames indicam que minha saúde é melhor
do que quando eu tinha 30 anos. Faço a
corrida do GRAACC desde quando comecei
a correr com frequência e, como minha mãe
faleceu de câncer quando eu tinha 12 anos,
foi uma forma que encontrei de ajudar na
causa. Nas outras vezes em que participei,
ainda fiz uma doação financeira extra para
a instituição”, conta.

Patrocinador master:

Patrocinadores:

Apoio:

Doação Premiada GRAACC
Neste ano, um carro Zero KM foi doado por Hudson Palumbo Junior para
que o GRAACC pudesse sortear e arrecadar recursos para manter o hospital.
No último sorteio pela Loteria Federal, ocorrido no dia 14 de novembro, a
contemplada foi Niza Ribeiro Pereira,
que ganhou um Toyota Corolla GLI
2020/2021. Ela doa mensalmente para
a instituição há nove anos e conta que
sempre participou da Doação Premia-
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da, mas nunca imaginou que ganharia.
“Estou incentivando todos que conheço
a participarem também. Primeiro, para
contribuir com o tratamento das crianças e adolescentes com câncer e, depois,
pela possibilidade de ganhar! Eu nem
acreditei que fui sorteada! Foi uma
consequência surpreendente e muito boa. Já temos planos com o carro
novo: iremos viajar para Aparecida do
Norte”, comemora Niza.

A ganhadora Niza com
Hudson, doador do carro

