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Um encontro emocionante entre paciente e doador de medula

GRAACC completa 
28 anos de cura  
do câncer infantil

Yngrid, paciente  
do GRAACC, e Dra.  
Cynthia Silveira.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente 
Sergio Antonio Garcia Amoroso 

Vice-presidente
Jacinto Antonio Guidolin 

Conselheiros 
Alexandre Costa
Paulo Ricardo de Oliveira
Roberto Amadeu Milani
Roberto José Maris Medeiros
Ruy Bevilacqua 

Conselho Fiscal
Gilberto Cipullo – Presidente
Carlos Eduardo de Carvalho Pecoraro
Gilberto Antonio Giuzi

Conselho Consultivo 
Ana Maria Vianna
Celso Jatene
Kristian Jebsen
Luis de Melo Champalimaud
Ming Chung Liu
Isaura Maria Wright Pipponzi

Superintendência Médica 
Antonio Sérgio Petrilli 

Superintendência Administrativo-Financeira 
José Carlos de Oliveira

Superintendência Emérita do Voluntariado
Lea Della Casa Mingione 

Superintendência de Desenvolvimento 
Institucional
Tammy Rodrigues Allersdorfer 

Jornalista Responsável 
Amanda Kartanas Torres
MTB 27.851

As auditorias podem ser conhecidas no site 
www.graacc.org.br/quemsomos/prestacao-
de-contas/

Chegamos aos 28 anos do GRAACC com resultados surpreendentes. Em 2019, continuamos 
os trabalhos de expansão e inauguramos um andar com novos 11 leitos e uma segunda sala 
com equipamento de ressonância magnética ainda mais moderno. 
Todos os investimentos feitos ao longo dessas quase três décadas ocasionaram expressi-
vos resultados, como mais de 700 transplantes de medula óssea realizados, cerca de mil 
pacientes atendidos na radioterapia e milhares de sessões de quimioterapia. Além disso, 
reforçamos a nossa parceria com o St. Jude’s Hospital de Memphis, Tennessee, para troca de 
experiências de captação de recursos e práticas médicas.
Dessa forma, chegamos ao fim de mais um ano com a satisfação e alegria de ter parceiros 
fundamentais para seguirmos com o nosso objetivo de ser um centro de referência em on-
cologia pediátrica, com o foco na cura e na qualidade de vida para crianças e adolescentes 
com câncer de todo o país.

Muito obrigado e boa leitura!

Sua contribuição via  
débito automático
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 ou pelo telefone 
(11) 5908-9100 e solicitar a mudança.
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DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019
NA PONTA DO LÁPIS

Internações

1.520

Procedimentos 
cirúrgicos

1.244

Transplantes 
de Medula Óssea

73

Exames de 
Imagens

26.112

Taxa de Ocupação

84,2%

1ª Consulta

726

Radioterapias 
(sessões)

4.555

Casos Novos

371

Consultas 
Médicas

29.56

Quimioterapias 
(aplicações) 

19.252

Corrida e Caminhada 2020
Estão abertas as inscrições para a 20ª 
Corrida e Caminhada GRAACC. O evento 
acontece no dia 10 maio, com largada às 
7h, com três percursos: 10 km e 5 km para 
corredores, e 3 km para caminhantes, nas 
imediações do Parque do Ibirapuera.
Inscreva-se em: www.graacc.org.br

ENTRE NÓS
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A vida constrói caminhos imprevisíveis que 
podem transformar até mesmo a vida de 
uma criança. Os pais de Thaiza perderam 
o chão quando receberam a notícia que a 
filha precisaria realizar um transplante de 
medula óssea quando tinha apenas 5 anos.

Eric Williamson, um jovem universitário, 
tomou uma decisão e se cadastrou para ser 
um doador de medula, o que ele não sabia 
é que logo seria chamado e que sua medu-
la viajaria mais de 7 mil km para salvar a 
vida de uma menina brasileira.

Thaiza foi diagnosticada com um tu-
mor no fêmur esquerdo aos 3 anos, mas 
quanto estava quase no fim do tratamen-
to desenvolveu uma leucemia por causa 
da quimioterapia, que precisou de trans-
plante de medula óssea. A busca por 
doadores começou, os pais e familiares 
não eram compatíveis e o registro dela 
foi para o Redome, responsável pela ma-
nutenção das informações de todos os 
doadores do país e interligado com os 
bancos internacionais.

NOSSO ORGULHO

Thaiza e 
Eric

Thaiza durante  
o tratamento

Thaiza 
atualmente 

Foi aí que as vidas de Eric e Thaiza começaram a se cruzar. A medu-
la do americano era 100% compatível e ele era jovem e saudável, o 
doador perfeito. A paciente passou pelo procedimento, que foi um su-
cesso, se recuperou, voltou pra escola, a brincar e a viver a vida como 
qualquer criança na idade dela. 

Thaiza estava feliz, mas ainda tinha um desejo para realizar: conhecer quem 
tinha sido o doador da medula. Dois anos após o procedimento, foi autoriza-
do que eles tivessem contato e passaram a conversar virtualmente. 
Apesar da barreira da língua, eles viraram grandes amigos e 
sonhavam com o dia em que poderiam se encontrar.

Este ano, mais um caminho da vida dela foi traçado 
de forma inesperada. Eric veio dos Estados Unidos 
só para conhecê-la. “Foi muito emocionante. Sem 
dúvida esse é um momento que eu nunca vou es-
quecer”, disse Eric. Toda a família teve a oportuni-
dade de conhecer e agradecer pessoalmente o ra-
paz, ao qual serão eternamente gratos pelo gesto 
altruísta e voluntário, e que foi decisivo para 
a cura de Thaiza. O encontro foi registrado 
pelo Fantástico, da TV Globo, confira a ma-
téria completa em https://g1.globo.com/
fantastico/noticia/2019/09/22/america-
no-vem-ao-brasil-conhecer-menina-
-para-quem-doou-medula.ghtml

Doação que cura
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“Eu quero ser um agente transformador para 
termos um mundo com mais amor e humor”. 
O autor dessa frase é Patch Adams, um mé-
dico norte-americano que ficou famoso ao 
ter a história de vida focada na humanização 
do atendimento hospitalar retratada no filme 
“Patch Adams - O Amor é Contagioso”. Com a 
sua figura característica toda colorida, de pe-
ruca de galinha e nariz de palhaço, ele esteve 
no Hospital do GRAACC, fez uma palestra, 
distribuiu simpatia e arrancou gargalhadas 
de profissionais e pacientes.

“Hoje nós curamos em média 70% de nossos 
pacientes e manter a qualidade de vida deles 
agora e no futuro é a nossa missão. Ser o hos-
pital escolhido pelo Dr. Patch Adams para essa 
visita só reforça que estamos fazendo bem 
esse trabalho. Foi uma experiência muito grati-
ficante para todos”, ressalta o Dr. Sergio Petrilli, 
superintendente médico do GRAACC.

Estar inserido em um ambiente acolhedor, 
descontraído e seguro pode ser um fator de-
terminante para a aderência e resposta posi-
tiva ao tratamento do câncer, que é longo e 
complexo, principalmente quando falamos 
em crianças e adolescentes.

Desde a sua fundação, há 28 anos, o GRAACC 
se preocupa com a humanização dos serviços 
prestados. Além de seguir as diretrizes da 
Política Nacional de Humanização (PNH), es-
tabelecida no ano 2000, que prevê a melhoria 
da qualidade e eficácia dos serviços prestados 
entre os trabalhadores da saúde, usuários, 
hospitais e comunidade, também investe cons-
tantemente em ações que gerem qualidade de 
vida, conforto e distração para os pacientes.

Para isso, mantém como um dos seus pilares 
o voluntariado, que é certificado pela ISO 
9001 e tem, dentre suas 21 áreas de atuação, 
a colaboração direta na humanização do hos-
pital com o objetivo de auxiliar e tirar dúvidas 
das famílias, realizar atividades e brinca-
deiras com as crianças enquanto aguardam 
entre um ou outro procedimento. Outros par-
ceiros externos como, por exemplo, palhaços, 
contadores de histórias e musicoterapeutas 
também auxiliam nesse processo.

METODOLOGIA  
QUE TRANSFORMA

HUMANIZAÇÃO

Outras ações também foram investidas 
ao longo dos anos para aprimorar o aco-
lhimento e serviços prestados, como a 
Quimioteca, um espaço onde os pacientes 
passam muitas horas por dia recebendo 
medicação e que foi transformado em um 
ambiente colorido, lúdico e com o apoio de 
pessoas que ajudam a fazer esse momento 
ser mais alegre e divertido. O Hospital do 
GRAACC também foi pioneiro na criação de 
uma Brinquedoteca, que resultou na Lei nº 
11.104, de 21 de março de 2005, estabele-
cendo a obrigatoriedade de instalação de 
brinquedotecas nas unidades de saúde de 
todo o País que ofereçam atendimento pe-
diátrico em regime de internação. 

A Escola Móvel também foi uma ini-
ciativa pensada para humanizar ainda 

mais o atendimento hospitalar e garantir os 
direitos das crianças e adolescentes de conti-
nuar a estudar, mesmo durante o tratamento. O 
projeto, reconhecido pelo Ministério da Educa-
ção e Cultura (MEC), segue a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e inspirou política 
pública, com a lei municipal nº2865, de 16 de 
outubro de 2012, de Santos, litoral de São Paulo.

Tudo isso foi pensado para que os pacientes, 
além de receberem todas as chances de cura, 
possam ter alegria, tranquilidade e momen-
tos de muita diversão durante essa jornada de 
combate ao câncer. A visita teve cobertura do 
jornal SP1, da TV Globo, confira a matéria com-
pleta em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/
noticia/2019/08/13/patch-adams-medico-pa-
lhaco-que-foi-tema-de-filme-visita-hospital-
-na-zona-sul-de-sp.ghtml
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TRAJETÓRIA DE CURA

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), são registrados anualmente cerca de 
12.500 novos casos de câncer infantil no Brasil, 
sendo essa a principal causa de morte por do-
ença em crianças e adolescentes.

No dia 4 de novembro o GRAACC completou 28 
anos de existência. Ao longo dessa jornada, as 
chances de cura aumentaram para 70%, che-
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Ampliação
Com o objetivo de oferecer mais agilidade e conforto, o Hospital 
do GRAACC inaugurou uma segunda sala de ressonância 
magnética com o equipamento Prodiva 1.5T, da Royal Philips, 
que, além da precisão diagnóstica e excelente qualidade de 
imagem, proporciona rápido scanner, diminuindo o tempo 
de exame, o que é muito importante principalmente para as 
crianças pequenas que têm medo de realizar os exames.

gando bem próximo dos melhores hospitais 
pediátricos de países desenvolvidos. 

Para alcançar esse resultado o Hospital do 
GRAACC investiu em pesquisas, participações 
em congressos nacionais e internacionais, 
tecnologia de ponta e equipe trabalhando no 
limite do conhecimento. Desde a sua fundação, 
não mede esforços para cumprir com precisão 

a sua missão de garantir todas as chances de 
cura com qualidade de vida para crianças e 
adolescentes com câncer.

Para que o acesso ao tratamento seja cada 
vez mais democrático, o GRAACC forma pro-
fissionais especializados para que possam 
levar conhecimento e prática para todas as 
regiões do país. Além disso, participa de 
pautas políticas como a Frente Parlamentar 
de Prevenção e Combate ao Câncer Infantil, 
lançada este ano com o objetivo de ampliar 
as chances de cura de crianças e adolescen-
tes com câncer em todo o Brasil.

Ainda há muito o que ser feito, mas o  
GRAACC se orgulha do que conquistou até 
agora e por beneficiar mais de 4 mil pacientes 
por ano. Atualmente o hospital tem 61 leitos, 
Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro 
de Transplante de Medula Óssea, Laborató-
rio de Genética, Laboratório de Hematologia, 
Pesquisa Clínica, duas salas cirúrgicas, sendo 
uma delas especializada em neurocirurgias, 
Radioterapia, Quimioterapia, Reabilitação, 
UTI, Pronto Atendimento, Psicologia, Reabili-
tação, Atendimento Escolar Hospitalar, entre 
outras áreas essenciais para diagnóstico e 
tratamento. São 804 funcionários (administra-
tivo, equipe hospitalar, captação de recursos e 
marketing) e mais de 600 voluntários atuando 
na instituição.

A ação conjunta da sociedade, do empresa-
riado e da universidade é a receita de suces-
so do crescimento e resultados positivos do 
GRAACC, que conta com a continuidade dessa 
aliança para seguir proporcionando trata-
mento digno e adequado para a população 
infantojuvenil brasileira.

Luiz Felipe, 
paciente  
do GRAACC, 
e Dra. Carlota 
Blassioli
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Pelo programa Empresa Investidora, organizações realizam doações mensais para o GRAACC e colaboram 
para o tratamento de milhares de crianças e adolescentes com câncer. Para fazer parte deste grupo, entre 
em contato pelo telefone (11) 5904-6607 ou mande um e-mail para graacc@graacc.org.br para receber 
todas as informações. 

Empresa Investidora

Adote um Paciente

Por meio do programa Adote um Paciente, empresas podem adotar um ou vários pacientes do Hospital do 
GRAACC, contribuindo para a instituição manter as altas taxas de cura do câncer infantil. Para saber como o 
seu negócio pode ser um apoiador da causa, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6607.

A Zurich no Brasil foi a primeira empresa a participar do programa e impulsionou a Z Zurich Foundation a 
fazer o mesmo. Ao todo serão 177 crianças e adolescentes beneficiados com a ação.

“O GRAACC é uma instituição séria, que realiza um importante tra-
balho no combate ao câncer infantil. Ao apoiar o programa Adote 
um Paciente, temos a oportunidade de colocar em prática os nos-
sos propósitos de proteger e inspirar confiança. Além disso, é um 
orgulho para a Zurich impulsionar uma causa tão significativa.”
Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil. 

“Para a Vegus, e tenho certeza que falo por todos os nossos colaboradores, é uma honra poder 
apoiar o importantíssimo trabalho do GRAACC no combate ao câncer infantil. Temos a Institui-
ção como um de nossos mais valorosos exemplos de Dedicação e de Humanidade.”
Guilherme Assen, Gerente de Comunicação da Vegus Empreendimentos.

Essas são as empresas investidoras do GRAACC:

Pantone 288c CMY

Atualmente, as empresas Thermo Fisher Scientific e H Days também fazem parte do programa.
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1º REGISTRO DE IMÓVEIS  
E ANEXOS DE CATANDUVA/SP

2000 AUTO PARTS

A S CAMPOLI CONSULTORIA  
E ASSESSORIA CONTÁBIL

ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE OPERADORES LOGíSTICOS

ACTUA TRADE

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFINE-SE EMAGRECIMENTO INTELIGENTE

ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA

ALLINK NEUTRAL PROVIDER

ALMA CULINÁRIA

ALUPAR - TAESA

ANOREG - SP

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ARSENAL INVESTIMENTOS

ARTENGI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

ARTESLAR PRESENTES

ASSISTENTE DE VIAGEM

ATLANTA TOUR

AUTO POSTO BOSQUE DA SAÚDE

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON

BANCO INDUSVAL & PARTNERS

BIANCA GIBBON

BLU LOGISTICS

BOMAX DO BRASIL

BRAZIL TRANSLATIONS

CASA DO SUPORTE

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA  
DE PAPEL E EMBALAGENS

CLARIN COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS

CLUBE SERVICOS & VANTAGENS AMARAL 

COMPETE DO BRASIL

CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
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Empresa Investidora

CREDIT SUISSE HEDING GRIFFO 

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

DOCTOR FEET

DRINA PRESENTES

ECOSCARD

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

ENGETEC ENGENHARIA

F D’GOLD 

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS

GERMED PHARMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GOMIRATO EMBALAGENS

GRUPO DARYUS

GRUPO PROTEGE

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS

HASBRO DO BRASIL

HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS

HOSTFIBER

HSLAW

ICB - INDÚSTRIA E COMÉRCIO BARCHA

INOVA TECNOLOGIAS 

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

JOTAMENON / YESSMOTO

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LABORATÓRIO GROSS

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LELLO

LIBERCON ENGENHARIA

LINDOYA VERÃO

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJAS MATSUMOTO

LOOK QUÍMICA

MCJR GRAFMED

MELITTA DO BRASIL

METALÚRGICA CANINDÉ

MILENO COMERCIAL

MINAS DE PRESENTES

MUNDIE E ADVOGADOS

OLIVEIRA CAMPOS & GIORI ADVOGADOS

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

ORIZON

OXXYNET

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

PROTESTO DE BEM / CARTÓRIOS  
DE PROTESTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

QUORUM ESSÊNCIAS

RCY PAINÉIS

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

ROCK & RIBS

ROWA DO BRASIL

SECURITY SEGURANÇA E SERVIÇOS

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

TAIMES COMERCIAL

TAKEDA

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES

TRANSPORTES TOPCARGO

VBSO ADVOGADOS

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES 

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

VEPAKUM EMBALAGENS

VERBO EMPREENDIMENTOS

VISEU ADVOGADOS

VIVA SEGURANÇA E SERVIÇOS

WORK PLASTIC

WORKING - ASSOCIAÇÃO  
DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

YOU, INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES

ZBRA SOLUÇÕES

Leis de Incentivo Fiscal

O GRAACC tem projetos para receber a destinação de recursos por meio de Leis de Incentivo Fiscal, principalmente do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONDECA) e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). Empresas que apuram pelo 
lucro real podem destinar até 1% do seu imposto devido aos projetos de combate ao câncer infantojuvenil aprovados. 
Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 5904-6607 ou e-mail jeffersonsilva@graacc.org.br. Participe 
com sua empresa! 
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No dia 24 de agosto, o McDia Feliz reuniu mi-
lhares de pessoas em todo o Brasil em prol da 
saúde e educação de crianças e adolescen-
tes. O GRAACC participa ativamente da ação 
na cidade de São Paulo e este ano arrecadou  
R$ 5.440.692,73 com a venda de sanduíches Big 
Mac e de camisetas exclusivas da campanha.

O McDia Feliz é uma importante fonte de recur-
sos para o GRAACC, que conta com o apoio de 
diversas empresas com a aquisição de tíquetes 
antecipados que valem Big Mac no dia da ação, 
como a Biolab, Comunidade Chinesa, Eurofarma 
e Prefeitura de Barueri. 

“Somos uma empresa dedicada à saúde e à 
qualidade de vida. Participar de mais uma edi-
ção do McDia Feliz reforça o nosso compromis-
so com a sociedade e nos dá a certeza de que 
estamos contribuindo para a realização de um 
trabalho sério e essencial, como é realizado pelo 
GRAACC em atenção ao tratamento e a cura do 
câncer infantil. Por isso, não medimos esforços 
e nos sentimos honrados em fazer parte dessa 
grande corrente do bem”, diz Amanda Lahmann, 
gerente executiva de Comunicação Corporativa 
e Eventos da Biolab Farmacêutica.

ABAC - ASSOC. BRASILEIRA DE ADM.  
DE CONSÓRCIOS

ALLINK NEUTRAL PROVIDER

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA  
DE SEGUROS S.A

ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

BAYER S.A

BIO TRANSPORTES

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA

BNP PARIBAS BRASIL S.A

BRASILPARK ESTACIONAMENTOS

BRISTOL-MYERS SQUIBB

CELLIER ALIMENTOS

CLUB AUDI A3 

COMERC ENERGIA

COMPLEXO COMERCIAL SHOPPING INTERLAGOS

COMUNIDADE BENEFICENTE CHINESA  
DO BRASIL (TAIWAN)

COTEMINAS

CTI

DEMAREST ADVOGADOS

MCDIA FELIZ
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“A Eurofarma se orgulha de apoiar o McDia Feliz, 
ajudar as crianças e tornar o tratamento do câncer 
infantil cada vez mais acessível e eficaz. A parce-
ria construída ao longo dos anos com o GRAACC é 
muito especial, fomos impactados pela paixão dos 
fundadores da instituição, por sua permanente 
evolução e pelas histórias marcantes de pacientes. 
Um trabalho inspirador”, declara Maria Del Pilar 
Muñoz, vice-presidente de Sustentabilidade & Novos 
Negócios da Eurofarma.

EDITORA DO BRASIL

EMBALAGENS FLEXÍVEIS DIADEMA S.A

EMS S/A

EUROFARMA LABORATÓRIOS

FEBRABAN

FIRST DATA / FISERV

FORD CREDIT

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO - FAAP

HDI SEGUROS

INTER TELECOM 

ISA CTEEP

ITA PEÇAS COMÉRCIO PARA VEÍCULOS

JHSF PARTICIPAÇÕES

KUKA PRODUTOS INFANTIS

LELLO

LUIZ FERNANDO CRESTANA

MAGAZINE TORRA TORRA

MAGGION INDUSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS

MARTIN BROWER

MB55 ADM E PARTICIPAÇÕES

MCAFEE

MELITTA DO BRASIL

MOTO CLUBE PELICANOS DO ASFALTO

NEOPAN ARTIGOS INFANTIS

NOVARTIS

OLIVATTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA 
E INDUSTRIAL

PREFEITURA DE BARUERI

ROTARY CLUB SÃO PAULO AEROPORTO 

ROTARY CLUB SÃO PAULO VILA CARRÃO

SAMTRONIC 

SEBRAE

SIQUEIRA CASTRO 

SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA

SPC BRASIL

TERRA VIVA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

THERMO FISHER

VEPAKUM

VITA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

YAMAHA MOTOR DO BRASIL

ZURICH NO BRASIL

Confira as empresas que participaram do McDia Feliz em 2019 adquirindo tíquetes Big Mac antecipados ou a camiseta da campanha:

“A cidade de Barueri sente orgulho em 
colaborar há muitos anos com essa 
campanha. A venda antecipada dos 
tíquetes mobiliza diversos segmentos 
de nosso município e o empenho de 
todos se deve à importância e credi-
bilidade dessa instituição no combate 
e tratamento do câncer infantil”, diz 
Sônia Furlan, presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de Barueri.

Milena Machado, 
Reinaldo Gottino 
e a paciente Laís 

na abertura do 
McDia Feliz.
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Saiba quais foram as empresas que realizaram campanhas e parcerias em prol do GRAACC no segundo semestre de 2019:

“Para nós do Shopping Eldorado, permanecer engajados em 
campanhas como a Segunda Solidária, que reafirma há anos nossa 
parceria com o Hospital do GRAACC e as causas que a instituição 
apoia, reafirmamos nosso compromisso em promover um mundo 
melhor e mais repleto de amor e empatia ao próximo.”
Lilian Piva, gerente de Marketing do Shopping  
Eldorado.

A Droga Raia disponibiliza para venda em 
unidades de todo o país a Revista Sorria, 
uma publicação bimestral produzida pela 
Editora Mol. Todo o valor arrecadado, 
tirando o custo de produção, é repassado 
para o GRAACC e outras instituições 
voltadas para a saúde.

“Para nós, é uma satisfação apoiar uma instituição idônea e de extrema relevância 
que é responsável pelo tratamento do câncer infantojuvenil. Há 28 anos aprimora sua 
capacidade de atendimento para proporcionar um tratamento humanizado e de altíssima 
qualidade aos pacientes. O Trabalho do GRAACC é um símbolo de uma transformação na 
vida de cada paciente no qual transmite a esperança para cura. É muito satisfatório poder 
fazer parte dessa jornada que tem sido um privilégio e um constante aprendizado em prol 
do futuro dessas crianças e adolescentes.” 
Renato Renno, vice-presidente no THB Group.

2M, AFFINITY SAÚDE, AGAXTUR, ALTO CONTATO, ARCSERV, ASCENDERE BRASIL, ASL AULAS E PALESTRAS, ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS 
AMIGOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DOS MUSIMÉDICOS, ATIVA EXTINTORES, ATLANTIC SOLUCIONS, AUTOPEL, BADARÓ ART CAFFE, 
BETTANIN, BIOLAB, CRESCIMENTUM, DOTZ | CBSM, DREAM PLASTIC, DROGA RAIA, EDITORA MOL, ESPM SOCIAL - BEM DA MODA, FÁBIO 
RABIN, FACTOR HUMANUS, FBDE, FUNDO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, GREAT PLACE TO WORK, GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE, 
GTA ASSIST TRAVEL, HYPE CHIC BABY BUM, INSTITUTO LUIS FLÁVIO GOMES, INTELÍTERA (DIREITOS AUTORAIS DE JOSÉ CARLOS DE LUCCA), 
INTERFACE TEC, ISAT, IQVIA, KIENBAUM, LIBBS, LÍQUIDO, LIVELO, MANENG, MBC BRAVO, MESEEMS, METROPROM – FEIMI, MOELIS & 
COMPANY ASSESSORIA FINANCEIRA, MORUMBI SHOPPING, MULTIPLAN, PERFUMARIA SUMIRÊ, PHARMASOL, PICPAY, PRISMAH/LATAM, 
RESTAURANTE AMÉRICA, REVISTA LUXO, SHOPPING ANÁLIA FRANCO, SHOPPING CIDADE JARDIM, SHOPPING ELDORADO, SHOPPING PARK 
SÃO CAETANO, SHOPPING VILA OLIMPIA, SIMBOLICAH, SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING, TAVERI, TENDA ATACADOS, THB GROUP, 
TORRA TORRA, VAGAS.COM E VIA ITALIA.

Destaques e Parceiros
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Comemoração
Foi realizada no dia 18 de outubro a exposição “Linha do Tempo – A Cura: retratos 
de um futuro”, com oito pacientes retratados por nossa fotógrafa voluntária Ana 
Mussalem, em celebração aos resultados de sucesso do GRAACC em 20 anos de 
Transplante de Medula Óssea, 5 anos de Radioterapia e também para comemorar a 
inauguração de mais uma sala de Ressonância Magnética no hospital. 

Jantar Especial
No dia 24 de setembro, o GRAACC 
realizou uma Noite Especial, no Pa-
lácio Tangará, que reuniu amigos e 
parceiros da instituição. Pessoas e 
empresas adotaram 411 tratamen-
tos de pacientes do hospital e, com 
o apoio de todos, foram arrecada-
dos R$ 14.385 milhões.

Esse valor será aplicado para o 
custeio do hospital e, assim, garan-
tirá todos os recursos necessários 
para que crianças e adolescentes 
com câncer tenham todas as chan-
ces de cura.

Além dos empresários, o evento 
também contou com a presença 
dos influenciadores e celebridades 
Reinaldo Gottino, Celso Portiolli, 
Adriana Collin, Afonso Nigro, Celso 
Zucatelli, Chris Flores, Laura Wie, 
Luciana Cardoso, Marcela Tranche-
si e Milena Machado.
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Doação premiada

No dia 18 de novembro ocorreu pela Loteria Federal o sorteio da campanha “Doação Pre-
miada”. O número vencedor foi o 11.082. O ganhador irá receber um Corolla GLI 2019, 
doado pela Perfumaria Sumirê, por meio do evento Beleza do Bem, para o GRAACC.

Alice, paciente do GRAACC,  
e Celso Portiolli

Luciana 
Cardoso

Marcella 
Tranchesi 
e Rodrigo 
Klamt Motta

Noite
GRAACC
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Corrida Santos
No dia 13 de outubro, a Corrida e Caminhada Doe Vida, realizada pela DBueno 
Marketing e Eventos, reuniu cerca de 3 mil pessoas na cidade de Santos. O 
evento teve parte dos recursos arrecadados destinados para o GRAACC.

Jantar Show 
No dia 9 de novembro, aconteceu o Jantar 
Show - “A Bella Itália” em São Caetano do 
Sul. O evento foi realizado pela Associa-
ção Paulista de Medicina (APM) da cida-
de e teve parte da renda revertida para o 
Hospital do GRAACC. 

I Simpósio de Nutrição
Destinado a profissionais da área da saúde, estudantes e residentes, o  
Hospital do GRAACC realizou nos dias 25 e 26 de outubro o seu I Simpósio de 
Nutrição com o tema Nutrição e Câncer: Cuidando para o Futuro. A principal 
palestrante foi Lauren Steele, nutricionista do St. Jude’s Children’s Research 
Hospital, Memphis (EUA), que falou sobre a sua experiência na avaliação e 
acompanhamento nutricional do paciente com câncer.

Virada da Virada
Nos dias 23 a 25 de novembro aconteceu a 
primeira edição da Virada da Virada. O even-
to, promovido pelo GRAACC e pela Turma do 
Bem com o objetivo de reforçar a importância 
do voluntariado e debater outros temas atuais, 
foi realizado na Bienal de São Paulo com pa-
lestras, exposições, feira com mais de 70 ONGs 
apoiadas pelo Programa VOA - Ambev, inter-
venções musicais, mostra de cinema e ainda 
teve o “Restaurante Mundo” com comidas fei-
tas por imigrantes e refugiados.
O evento foi finalizado com um show do Fábio 
Júnior, no UnimedHall, onde voluntários das 
duas organizações foram homenageados pe-
los serviços prestados.

Dona Lea Della Casa Mingione, 
Superintendente Emérita do 
Voluntariado do GRAACC, foi 

uma das homenageadas.
Maha Mamo, palestrante  
da Virada da Virada

Fábio Júnior e a paciente Kelly

Exposição 
de ONGs na 
Virada da 
Virada
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Marca de Confiança
O GRAACC ficou em primeiro lugar no 
ranking da categoria “ONG mais confiável’’ 
do prêmio Marcas de Confiança Eleitas pelos 
Brasileiros. Publicada pela Revista Seleções, 
a pesquisa foi realizada pelo Datafolha junto 
a internautas de diferentes faixas etárias e 
de todas as regiões do país. 

Great Place to Work
O orgulho pela causa é o principal motivador 
dos profissionais do GRAACC, que entrou pelo 
terceiro ano consecutivo para o ranking das 
Melhores Empresas para Trabalhar – Great 
Place to Work – Saúde – Hospitais, alcançando 
o 5º lugar na classificação geral da categoria. 

Selo de Qualidade
O Hospital do GRAACC recebeu o 
Selo de Qualidade do Registro de 
Câncer, concedido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo e 
do Registro de Câncer de Base Po-
pulacional (RCBP), de São Paulo, 
pelo excelente serviço prestado por 
sua equipe de Registro Hospitalar. 
A iniciativa premia as instituições de 
saúde que melhor enviam os dados 
sobre casos de câncer.

Satisfação dos Clientes
Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital do GRAACC recebeu o prêmio “Melhores Em-
presas em Satisfação dos Clientes - Hospitais®” do Instituto de pesquisa MESC. 

Seleção Paralímpica
No dia 15 de outubro, a equipe Brasileira de Voleibol 
Sentado Masculino distribuiu alegria e força para os 
pacientes. Os jogadores conheceram as instalações 
do hospital e tiveram a oportunidade de conversar 
com pacientes e incentivá-los a continuarem em bus-
ca de seus sonhos, independente das circunstâncias. 

Jogadores de futebol
Em agosto, Gustavo Henrique, Sánchez e Pituca, jogadores do Santos Futebol Clu-
be, visitaram os pacientes no Hospital do GRAACC. Eles interagiram e brincaram 
com as crianças e doaram camisas autografadas para serem vendidas e conver-
tidas em recursos para a instituição. Fabricio Oya, meio-campista do Corinthians, 
também fez a alegria das crianças. Ele conheceu o trabalho realizado pelo hospital 
e doou brinquedos para a brinquedoteca. Já em novembro, quem passou pelo hos-
pital foi o lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo, que também doou uma camisa 
autografada para ser leiloada e convertida em doações para o GRAACC.

Visitas

Reconhecimentos

Melhores ONGs
O GRAACC foi eleito, pela terceira vez consecutiva, como uma da 100 Melhores ONGs do 
Brasil para doar em premiação realizada pelo Instituto Doar, agência O Mundo Que Quere-
mos e a Rede Filantropia, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Este ano, o prêmio teve 757 instituições inscritas em 47 critérios, como estrutura administra-
tiva e financeira, a presença de conselhos de gestão, captação de recursos e transparência.
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