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Hospital do GRAACC 
amplia área de 

internação

19ª Corrida e Caminhada GRAACC reúne mais de 10 mil pessoas

Mais de 700 
transplantes  
de medula óssea 
realizados  
em 20 anos



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente 
Sergio Antonio Garcia Amoroso 

Vice-presidente
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Conselheiros 
Alexandre Costa
Paulo Ricardo de Oliveira
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Roberto José Maris Medeiros
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Conselho Fiscal
Gilberto Cipullo – Presidente
Carlos Eduardo de Carvalho Pecoraro
Gilberto Antonio Giuzio

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

Superintendência Médica 
Antonio Sergio 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 
 
O GRAACC é auditado anualmente e as 
auditorias podem ser conhecidas no site 
www.graacc.org.br/quemsomos/prestacao-
de-contas/

Este semestre foi especial para o GRAACC: alcançamos a marca de mais de 700 Transplantes 
de Medula Óssea realizados e ampliamos nossa área de internação para poder atender mais 
crianças e adolescentes com excelência e conforto.

Estas conquistas fazem parte de nossa missão de garantir todas as chances de cura do câncer 
infantil para as crianças e adolescentes que nos procuram.

Mas, nós só conseguimos porque contamos com doadores como você. Por isso, é com muita 
felicidade que compartilhamos histórias como a da Luna (pág. 8), que chegou pequenininha 
em nosso hospital e depois de um tratamento longo alcançou a cura. Em maio, ela esteve em 
nossa 19º Corrida e Caminhada GRAACC para comemorar esta vitória.

É pela Luna e pelos mais de 4 mil pacientes que atendemos todos os anos que existimos. 
Muito obrigado por fazer parte e por acreditar em nosso trabalho.

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 ABRIL DE 2019
NA PONTA DO LÁPIS

Internações

581

Procedimentos 
cirúrgicos

793

Transplantes 
de Medula Óssea

28

Exames de 
Imagens

9.707

Taxa de Ocupação

86,8%

1ª Consulta

257

Radioterapias 
(sessões)

1.529

Casos Novos

141

Consultas 
Médicas

12.153

Quimioterapias 
(aplicações) 

7.711

McDia Feliz
No dia 24 de agosto acontece mais uma 
edição do McDia Feliz. Todos os recur-
sos arrecadados com a venda do Big 
Mac, isoladamente ou na McOferta, se-
rão revertidos para instituições em todo 
o país como o GRAACC.

GRAACC Futebol Clube
Em dezembro, acontece mais uma edição 
do jogo amistoso GRAACC Futebol Clube, 
no estádio do Pacaembu – SP.
Para mais informações sobre eventos re-
alizados pelo GRAACC, acompanhe nosso 
site e redes sociais.

ENTRE NÓS

AGENDA



Bazar GRAACC
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As curvas da vida
Luna, aos 9 anos, é muito ativa e adora 
esportes. Diz que quando crescer quer 
ser ginasta profissional, mas a vida da 
pequena nem sempre foi rodeada de 
tantos movimentos e acrobacias. Quando  
tinha apenas dois anos de idade deixou os 
pais apavorados quando começou a sentir  
fortes dores na barriga.

Após um exame de ultrassom foi  
detectada uma grande massa em um 
dos rins da pequena e o diagnóstico: um  
tumor renal já em fase avançada. Luna foi  
encaminhada para o Hospital do GRAACC 
onde iniciou sessões de quimioterapia, 
seguida de uma cirurgia para retirada do 
rim esquerdo.

NOSSO ORGULHO

Luna durante  
o tratamento

Luna na 
Corrida e  
Caminhada  
GRAACC
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“Eu não tinha noção do que era essa doen-
ça. Felizmente fomos parar nesse hospital  
maravilhoso do GRAACC onde minha filha 
pode ter acesso a todos os recursos essenciais 
para a cura dela”, relembra a mãe, Camila.

O procedimento foi um sucesso e por oito 
meses a menina ficou bem até ser detecta-
do que o tumor havia voltado e, dessa vez, 
estava muito próximo da veia cava. Para tra-
tar sem correr o risco de atingir o coração,  
foram realizadas sessões de radioterapia. Ao 
todo, foram 24 meses de tratamento até que, 
finalmente, receberam a notícia da alta.

“Mesmo estando hospitalizada por tanto 
tempo a Luna não perdeu a infância. Os par-

ceiros de humanização, a brinquedoteca do 
hospital, tudo foi muito importante no pro-
cesso de cura dela. Tantas vezes estávamos 
na UTI e chegava gente tocando e cantando 
músicas, os palhaços e tantos outros que 
tiravam um sorriso na minha filha no leito. 
Eu passei a ter uma perspectiva diferente 
da vida após essa experiência no GRAACC”,  
relata Junior Monteiro, pai da paciente.

Luna está há cinco anos fora de tratamento. 
Vai à escola, adora dançar, ir pra piscina, 
passar um tempo com a família, especial-
mente com os irmãos mais novos, e se de-
dica a aprender os melhores movimentos da 
ginástica rítmica. Ela agora tem um futuro 
todo pela frente.

Para garantir todas as chances de cura, o  
GRAACC investe constantemente em tec-
nologia inovadora para seu hospital, têm 
equipes trabalhando no limite do conheci-
mento e infraestrutura com todos os recur-
sos necessários para o melhor atendimen-

to aos pacientes.
Para que tudo isso seja possível, são reali-
zadas diversas ações para captaçãode re-
cursos e entre elas está o Bazar do GRAACC.
Aceitamos doações de produtos diversos 
para venda no espaço, como roupas, aces-

sórios, calçados, decoração, brinquedos, 
material escolar, entre outros. Os itens po-
dem ser entregues na Rua Borges Lagoa, 
565, Vila Clementino, São Paulo – SP, de 
segunda a sexta, das 8h30 às 16h30 e sá-
bado, das 9h às 16h.
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Fazer a diferença na vida das pessoas é o 
desejo de muitos que ainda não sabem por 
onde começar. Mas quando uma empresa 
assume esse propósito, pode facilitar o 
processo para que seus funcionários se 
envolvam com uma causa social e sintam nas 
mãos o poder de transformar a realidade.

Esse foi o caso da Flex que, a partir de 
uma parceria, conheceu a seriedade do 
trabalho do GRAACC e promoveu ações para 
sensibilizar a equipe a ajudar. Com opção 

Engajamento social

#VOCÊFAZOGRAACC

Casa Ronald McDonald São Paulo - Moema 
Em maio a Casa Ronald McDonald São Paulo Moema realizou a 3ª edição da Feijoada do 
Bem. Os participantes se divertiram muito e se deliciaram com a feijoada preparada pelo 
chef José Maria do Alfaiate Gourmet. Os recursos arrecadados com o evento foram destinados 
para a manutenção da casa.

de doações voluntárias, descontadas em 
folha de pagamento, a empresa arrecadou 
R$ 180 mil em quatro meses. 

Além da doação de recursos financeiros, 
essenciais para a sustentabilidade do hospital, 
o projeto tem potencial multiplicador, já que 
cada funcionário se torna um influenciador 
da causa em seu entorno. As novas gerações 
também foram impactadas: cerca de 440 
crianças, filhos de profissionais da empresa, 
produziram cartinhas e um quadro para 

incentivar os pacientes do GRAACC. As 
mensagens foram entregues no próprio 
hospital, durante uma visita organizada pela 
Flex para que 60 profissionais conferissem  
de perto o trabalho que apoiam. 

 “É maravilhoso saber que podemos 
contribuir para deixar o tratamento do 
câncer, que é um processo doloroso para 
pacientes e familiares, mais humano”,  
conta Luciana Ávila, superintendente  
de Responsabilidade Social da Flex.
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Hospital do GRAACC amplia área de internação

O Hospital do GRAACC concluiu em março as obras do novo an-
dar de internação com mais 11 leitos. As instalações, localizadas 
no quarto pavimento da Unidade Pedro de Toledo do comple-
xo hospitalar, estão dentro das normas de segurança da Joint  
Commission International (JCI), uma certificação internacional 
que assegura os cuidados com a segurança e a qualidade dos ser-
viços prestados. No dia 18 do mesmo mês, foi realizado um evento 
para celebrar a conquista com a presença de parceiros e apoiado-
res da instituição.

Essa foi a primeira etapa do projeto de expansão do atendimento, 
que irá complementar os diversos serviços já oferecidos pelo centro 
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médico, como radioterapia, quimioterapia, neurocirurgia, Trans-
plante de Medula Óssea, entre outros. Na segunda fase da am-
pliação, serão inaugurados mais cinco leitos de internação e cinco 
leitos de quimioterapia.

O Hospital do GRAACC também conta com Pronto Atendimento, 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), unidade de internação do Cen-
tro de Transplante de Medula Óssea e Enfermaria.

A inauguração da ala com novos leitos só foi possível graças as 
doações do Instituto Cacau Show, da Fundação Kristian Jebsen, de 
José Garcia Neto e de muitas outras pessoas e empresas.

POR DENTRO DO HOSPITAL

Relatório de Atividades 2018
O Relatório de Atividades 2018 do GRAACC já está disponível. 
Nele você encontra informações sobre as ações realizadas, 
tem acesso aos dados de atendimento e a auditoria financeira 
da instituição, entre outros destaques.

A publicação está disponível para consulta e download em 
https://graacc.org.br/biblioteca/ ou, se desejar, solicite um 
exemplar impresso pelo e-mail graacc@graacc.org.br.
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Uma dor na perna foi o primeiro sin-
toma que o Guilherme sentiu. Quando 
não conseguia mais encostar os pés no 
chão e após alguns exames, o menino 
com apenas 2 anos foi encaminhado 
para o GRAACC e o diagnóstico confir-
mado: um meduloblastoma.
O tratamento envolveu um ano de ses-
sões de quimioterapia, uma cirurgia e 
um Transplante de Medula Óssea (TMO)  
autólogo. “Embora cerca de 70% dos 
casos de câncer na infância sejam tra-
tados com sucesso com quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia, há uma parcela 
destes casos que não respondem bem a 
terapia inicial ou que, pela sua agressi-
vidade, necessitam do procedimento. O 
transplante autólogo pode ser indicado, 
então, para os tumores sólidos que são 
mais resistentes a quimioterapia, como o 
câncer na cabeça e na barriga”, Dr. Victor 
Zecchin, médico coordenador do centro 
de TMO do Hospital do GRAACC.
Outros dois tipos de transplantes de 
medula são realizados no Hospital do 
GRAACC são: o Alogênico com um doa-
dor que pode ser ou não aparentado e 
é realizado em pacientes com leucemia; 
e o Haploidêntico realizado com doador 

parente de primeiro grau com 50% de 
compatibilidade, sendo uma alternati-
va quando não se encontra um doador 
100% compatível.
No caso do Guilherme, ele retirou a pró-
pria medula sadia, congelou e tomou  
altas doses de quimioterapia para lim-
par as células doentes do corpo para 
recebê-la novamente. 
O processo é semelhante a uma trans-
fusão de sangue. Por meio de um ca-
teter, as células vão pela circulação 
sanguínea até chegar no tutano, que é 
o local onde a medula óssea é armaze-
nada no corpo humano.
Em 20 anos de existência do Centro de 
Transplante de Medula Óssea do GRAACC 
691 pacientes foram atendidos e 736 
procedimentos realizados. Muitas vezes, 
essa é única alternativa para alcançar a 
cura. “Um dos principais fatores de suces-
so no transplante é o momento em que 
ele é realizado – quanto mais a doença 
avança, menores os índices de cura. Estar 
em um centro especializado nos confere 
autonomia e agilidade nos processos”, 
diz Dr. Zecchin.
Após o procedimento, o paciente fica in-
ternado em uma área especial no hospi-

tal, adequada para protegê-lo de quais-
quer agentes infecciosos. Neste período, 
ele fica sem imunidade e, consequente-
mente, muito fragilizado. Após algumas 
semanas, a medula começa a funcionar e 
gerar células boas novamente.
“Quando veio a notícia de que a medula 
pegou foi um alívio pra gente. O Guilher-
me se recuperou muito rápido e logo já 
estava correndo e brincando pelo hospi-
tal novamente”, relembra a mãe, Gislene 
Rodrigues. Agora ele está livre do tumor 
e faz acompanhamento no GRAACC.
Ser um centro especializado confere 
ao GRAACC a autonomia e acesso mais  
fácil e rápido ao tratamento. A área está 
preparada para realizar os mais comple-
xos tipos de transplantes, com um labo-
ratório de criopreservação equipado com 
aparelhos de alta qualidade e operado 
por um grupo de profissionais especia-
lizados no manejo das células, sendo re-
ferência nacional. A equipe multidiscipli-
nar e as ações de humanização também 
são fundamentais para o sucesso des-
ses procedimentos tão complexos, que  
garantem que os pacientes tenham todas 
as chances de crescer e ter um futuro todo 
pela frente.

GRAACC atingiu a marca  
de 736 Transplantes de 
Medula Óssea realizados 
em 20 anos de existência  
da especialidade  
no hospital

Um legado de 
esperança e cura

PARA ENTENDER O CÂNCER
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Guilherme,  
paciente  

do GRAACC
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De acordo com o INCA, o Brasil tem o terceiro maior registro nacional de doadores de Medula Óssea do mundo, com 
mais de 4 milhões de inscritos, chamado REDOME, interligado com outros órgãos internacionais. Quando não é 
encontrado um doador aparentado 100% compatível, o paciente é inscrito no banco.

Para você que deseja ser um doador de Medula Óssea, criamos um passo a passo e tiramos 
as principais dúvidas abaixo:

Para ser um doador de medula óssea primeiro é 
preciso realizar um cadastro com informações 
pessoais em hemocentros específicos em cada 
cidade - também são retirados 10ml de sangue 
para análise das características das células.

Existem duas formas de coleta da medula: Punção – 
com anestesia geral, uma agulha grossa retira o liqui-
do gelatinoso do osso do quadril. Aférese – é retirado 
o sangue e ele é filtrado em uma máquina que separa 
as células-tronco. Esse processo é mais longo e pode 
demorar até quatro horas.

Nenhum dos dois procedimentos causa danos  
para o doador. 

Esses dados vão para o REDOME que concentra o 
cadastro de todos os doadores do Brasil.

A maior dificuldade em encontrar doadores não 
aparentados está na grande miscigenação que 
existe no país.

Quando aparece um paciente compatível, o doador 
é contatado e convidado a fazer a doação. Por isso, é 
sempre muito importante manter o cadastro atualizado.

1
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Guilherme na brinquedoteca  
do Hospital do GRAACC
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Pelo programa Empresa Investidora, companhias podem realizar doações mensais para o GRAACC e 
colaborarem para o tratamento de milhares de crianças e adolescentes com câncer. Para fazer parte deste 
grupo, entre em contato através do e-mail graacc@graacc.org.br para receber todas as informações. 
 
São empresas investidoras do GRAACC:

Adote um Paciente

Empresa Investidora

Por meio do programa Adote um Paciente, empresas podem ajudar a custear a manutenção das atividades do 
Hospital do GRAACC. O custo aproximado por mês para o tratamento de cada paciente é de R$ 2.800. 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 pioneira no programa, mobilizando a Z Zurich Foundation a fazer o mesmo. Ao todo serão 
177 crianças e adolescentes beneficiados com a ação.

As empresas Thermo Fisher e H Days também aderiram ao projeto.

“O GRAACC é uma instituição séria, que realiza um importante trabalho no combate 
ao câncer infantil. Ao apoiar o programa Adote um Paciente, temos a oportunidade 
de colocar em prática os nossos 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 nós da Thermo Fisher Scientific é um imenso orgulho e uma honra poder 
contribuir com o GRAACC. Temos uma profunda admiração pelo trabalho social que 
realizam, que se alinha totalmente com nossa missão de habilitar nossos clientes 
a tornarem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. Temos como meta 
acelerar a pesquisa científica e portanto ver os resultados alcançados pelo GRAACC, 
através de inovação apoiada por nossas tecnologias, nos enche de alegria e satis-
fação. Que possamos seguir evoluindo juntos esta parceria, garantindo às nossas 
crianças e adolescentes todas as chances de cura.”
Solange Waileman, Diretora Financeira da Thermo Fisher na América Latina.

“Por mais um ano, o Credit Suisse teve a satisfação de estar junto com o GRAACC na luta 
contra o câncer infantojuvenil. Acreditamos que o olhar cuidadoso dos profissionais 
somado à tecnologia de ponta contribui diretamente para o tratamento bem-sucedido 
das crianças e adolescentes que passam pelo GRAACC.”  
Isabel Aché Pillar – Diretora Executiva do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo

“Os pacientes estão no centro de tudo o que fazemos. Apoiar o GRAACC reflete a nossa missão 
de promover uma saúde melhor e um futuro mais brilhante para pessoas em todo o mundo.”
Renata Campos – Presidente da Takeda no Brasil.
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1º REGISTRO DE IMÓVEIS  
E ANEXOS DE CATANDUVA/SP
2000 AUTO PARTS
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
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
COMPETE DO BRASIL

CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO
CRIOGÊNESIS
CS BRASIL
DOCTOR FEET
DRINA PRESENTES
ECOSCARD
EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
F D’GOLD 
GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS
GERMED PHARMA
GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
GOMIRATO EMBALAGENS
GRUPO DARYUS
GRUPO PROTEGE
H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS
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
ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
ORIZON
OXXYNET
PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS
PROTESTO DE BEM
QUORUM ESSÊNCIAS
RCY PAINÉIS
RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA
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
VM7
WORK PLASTIC
WORKING - ASSOCIAÇÃO  
DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
YOU, INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES
ZBRA SOLUÇÕES
 

Empresa Investidora

Pantone 288c CMY
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Leis de Incentivo Fiscal

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS
AKZO NOBEL / TINTAS CORAL
ARTERIS
BANCO ALFA
BANCO DAYCOVAL
BANCO ITAÚ
BANCO SAFRA
BANCO SOFISA DIRETO
BANCO VOTORANTIM
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
BLAU FARMACÊUTICA
CIELO
COLGATE - PALMOLIVE
CONSIGAZ
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 

A legislação brasileira permite que pessoas e empresas possam ajudar o GRAACC destinando recursos por meio de 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 aprovados da instituição.

Ao destinar recursos para o GRAACC, você colabora para que milhares de crianças e adolescentes tenham acesso ao melhor 
tratamento para diversos tipos de câncer.

CREFISA
CSN - COMPAINHA SIDERÚRGICA NACIONAL
CVC CORP
DHL LOGISTICS BRAZIL
EASTMAN
ECOM ENERGIA
GLOBOSAT
GR INDÚSTRIA QUÍMICA
IRB BRASIL RE
ISA CTEEP
JAEPEL
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL 
JANSSEN DO BRASIL
LOJAS RENNER
MAYEKAWA
MULTIPLUS
NACIONAL AÇOS / NACIONAL TUBOS

NOVA AGRI
NOVELIS DO BRASIL
ORIZON
PET SUPPLIES COMERCIAL
PREMIER PET COMERCIAL
RAÇA TRANSPORTES
RAZZO
SIDERAL LINHAS ÁEREAS
TAKEDA
TIMKEN DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA 
TRANSMARONI
VOGLER INGREDIENTS
YAKULT
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
ZURICH NO BRASIL

Essas são as empresas que destinaram parte de seu imposto de renda para o GRAACC:
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Destaques e Parceiros
Saiba quais foram as empresas que realizaram campanhas e parcerias em prol do GRAACC no primeiro semestre de 2019.

O Shopping Eldorado destina a renda líquida arrecadada com o estacionamento 
de toda primeira segunda-feira de cada mês para o GRAACC. A empresa ainda 
apoia eventos, doa produtos não resgatados do Achados e Perdidos, recolhe Notas 
Fiscais em prol da instituição, entre outras ações.

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.

Pré-estreia 
No dia 20 de março, o GRAACC sediou a pré-estreia do filme O Tradutor, estrelado 
por Rodrigo Santoro. O longa conta a história de um professor de literatura russa 
que passa a trabalhar como tradutor para crianças com câncer, que ficaram doentes 
após serem expostas ao desastre nuclear de Chernobyl.

Após a exibição do longa, o ator participou de um debate com profissionais, voluntários 
e pais de pacientes sobre câncer infantil, as principais dificuldades enfrentadas 
e a importância da humanização durante o tratamento o tratamento oncológico 
pediátrico. Rodrigo também fez uma visita pelo hospital.

Frente Parlamentar  
O superintendente médico do GRAACC, Prof. Dr. Sergio Petrilli, participou em março do relançamento da Frente 
Parlamentar em Prol da Luta contra o Câncer, em Brasília. O objetivo é chamar a atenção para o projeto de lei  
(PLC 143/2018) para diagnóstico precoce pelo SUS e a redistribuição orçamentária para a área.

Doação de salário
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Júnior doou para o GRAACC o 
valor do seu segundo salário como Administrador Público. Ele foi representado 
pela Senhora Bia Doria, Primeira-dama do estado e Presidente do Fundo Social 
de São Paulo, e Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social 
de São Paulo, em evento de entrega da doação.Fo
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2M, ACHÉ LABORATÓRIO, ALOK & AUDIOMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS, AFFINITY SAÚDE, ALTO CONTATO, ARCSERVE, ASCENDERE BRASIL TDH, ASL AULAS E PALESTRAS, ATIVA 
EXTINTORES, ATLANTIC SOLUCIONS, AUTOPEL, BETTANIN, BIO-RAD, BIOLAB - BIO VIDA, BNP PARIBAS, CABELEGRIA, CAROL BASSI BRAND, CIS SERTIC, CLEAN BIOLOGICA, COLÉGIO 
EDUARDO GOMES, CONIACC, CRESCIMENTUM, DOTZ | CBSM, DREAM PLASTIC, DROGA RAIA, EDITORA MOL, FÁBIO RABIN, FACTOR HUMANUS, FBDE, GREAT PLACE TO WORK, GRUPO 
ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE, GTA ASSIST TRAVEL, HYPE CHIC BABY BUM, HUDSON PALUMBO JUNIOR, IMS HEALTH, INSTITUTO GENERAL MOTORS, INSTITUTO LUÍS FLÁVIO 
GOMES, INSTITUTO MAURICIO DE SOUZA, INTELÍTERA (DIREITOS AUTORAIS DE JOSÉ CARLOS DE LUCCA), INTERFACE, INTERFACETEC, JHSF, ISAT, KIENBAUM, LIVELO, LUIS FLÁVIO 
GOMES, MANENG, MARCO BONI, MESEEMS, METROPROM – FEIMI, MULTIPLUS, NIPPON COUNTRY CLUB, PERFUMARIA SUMIRÊ, PRIME ARCADE, RESTAURANTE AMÉRICA, REVISTA 
LUXO, SCC CHECK - SERASA MARINGÁ, SHOPING ELDORADO, SIMBOLICAH, STREAM CRAFT, TAVERI, TENDA ATACADO, TORRA TORRA, ULTRAVIOLET, VAGAS.COM E VEPAKUM

TAMBÉM REALIZARAM AÇÕES DE MARKETING SOCIAL, EM QUE PARTE DA RENDA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO É DOADO AO GRAACC, AS SEGUINTES EMPRESAS:
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Corrida e Caminhada 
A 19ª Corrida e Caminhada GRAACC reuniu 
mais de 10 mil pessoas nos arredores do Par-
que Ibirapuera no Dia das Mães, 12 de maio, 
pelo combate ao câncer infantojuvenil. 

Gala GRAACC
Mais de 600 pessoas se reuniram no 
Gala GRAACC, na Sala São Paulo, no 
dia 10 de junho. A noite teve a atriz 
Tais Araújo como mestre de cerimô-
nias e uma apresentação da Orquestra  
Bachiana Filarmônica SESI-SP, regi-
da pelo maestro João Carlos Martins, 
com participação especial de Leonardo  
Neiva, de O Fantasma da Ópera, e Sara 
Sarres, do espetáculo Billy Elliot, o  
Musical. O jantar contou ainda com a  
presença do apresentador Celso Portiolli, 
a influenciadora digital Marcela Tranche-
si e grandes nomes do empresariado e da 
sociedade civil em prol da instituição. 

Patrocínio Master Apoio Divulgação

Colaboração

Patrocínio Apoio Colaboração
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Giovana Novello, paciente  
do GRAACC, com seus  
pais Adriana e Jefferson

A atriz Tais Araújo 
e a paciente  
Geovana


