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Radioterapia do Hospital  
do GRAACC completa 
cinco anos
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ENTRE NÓS 

AGENDA

O ano de 2018 foi marcado por importantes conquistas para o GRAACC. A primeira grande 
novidade é que vamos aumentar em mais de 30% o número de leitos para atender mais 
crianças que buscam a cura do câncer em nosso hospital. 

Também tivemos a alegria de integrar, pela segunda vez, o ranking das melhores 
empresas para se trabalhar no setor da saúde. Fomos ainda reconhecidos, pelo 
segundo ano consecutivo pela consultoria Mundo que Queremos, Instituto Doar e Rede 
Filantropia, como uma das 100 melhores ONG do país para se doar. Além disso, nosso 
voluntariado completou 10 anos ininterruptos de ISO 9001. 

Porém  nosso maior motivo de celebração são os mais de 3,5 mil pacientes atendidos 
pelo GRAACC neste ano. Crianças e adolescentes que podem continuar sonhando com o 
futuro. E isto só foi possível porque contamos com seu apoio e doação.

Mais uma vez, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. 

Desejamos que 2019 seja um ano ainda melhor e repleto de boas novas para todos.

Em julho a Sala São Paulo recebe o 
Jantar de Gala do GRAACC. Convites 
podem ser adquiridos pelo telefone 
(11) 5908-9100.
 

PREPARE-SE!
12 de maio é dia de Corrida e 
Caminhada GRAACC. Participe! Mais 
informações (11) 5908-9100.
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DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018
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NA PONTA DO LÁPIS

1ª Consulta725

Casos Novos386

Consultas
Médicas

32.172

Quimioterapias
Aplicações

16.061

Radioterapia
Pacientes

178

Radioterapia
Sessões

6.162

Internações1.279

Procedimentos
Cirúrgicos

1.914

Transplantes de
Medula Óssea

56

Taxa de 
Ocupação (%)

83,9

Média de 
Permanência 
(Dias de Internação )

10,9

Exames de
Imagens

24.995



O GRAACC tem uma linha com mais de 800 
itens, que podem ser personalizados, para as 
empresas presentearem seus clientes. Para 
solicitar o orçamento dos produtos, acesse     
www.brindesocialgraacc.org.br

O GRAACC faz parte do projeto Legado Solidário, 
iniciativa que estimula a realização de um testamento 
público no tabelionato de notas para destinar parte 

Para doar por meio da Nota Fiscal Paulista, basta baixar o 
aplicativo do programa ou entrar no site da Secretaria da 
Fazenda e, ao cadastrar a nota, escolher o GRAACC como 
instituição beneficiada. 
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Empresas podem participar do Programa 
Adote um Paciente do GRAACC e ajudar 
a custear a manutenção das atividades 
do hospital.  O custo médio por mês para 
o tratamento é de R$ 2.800,00. 

A Zurich no Brasil foi a primeira empresa a participar do 
programa e impulsionou a Z Zurich Foundation a fazer o 
mesmo. Ao todo, a seguradora está adotando o tratamento 
oncológico de 60 crianças e adolescentes no período de um 
ano. Para saber mais sobre o programa: (11) 5904-6607.

Nossas crianças merecem viver lindas histórias! 
Faça parte, adote um paciente.

Izabelli, paciente do
GRAACC antes e após

o tratamento.

e-Stou com o GRAACC 
Você pode receber o Estou com o GRAACC em seu e-mail e ajudar a reduzir o consumo de papel, o custo de postagem e ainda 
colaborar com a sustentabilidade do planeta. Para solicitar a mudança, envie um e-mail para mantenedor@graacc.org.br.

Sua contribuição via débito automático
Se você é cliente dos bancos Bradesco e Santander, 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. 

 AO PARTICIPAR DESTAS AÇÕES, VOCÊ AJUDA 
O GRAACC A COMBATER O CÂNCER INFANTIL!

‘‘O trabalho desempenhado pelo GRAACC vai ao encontro de nosso propósito de proteger, 
inspirar confiança e ajudar a alcançar o potencial máximo de cada um. Por isso, ser a 
empresa pioneira no programa Adote um Paciente é um orgulho e uma oportunidade para 
colocar em prática nossas premissas e reafirmar nosso compromisso com nosso Programa 

de Responsabilidade Social.’’  Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil.

da herança a uma instituição filantrópica, idealizado pelo Colégio Notarial 
do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), entidade que congrega os cartórios de 
notas do estado. Para saber mais, entre em contato pelo telefone (11) 5908-9112.
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RECONHECIMENTOS
Há 27 anos, o GRAACC adota um modelo de governança que tem como base a transparência e a eficiência no uso dos recursos. 
Este trabalho reflete no tratamento oncológico de excelência oferecido aos pacientes, e foi reconhecido em quatro diferentes 
frentes nos últimos meses: 

Elisa está, atualmente, com um ano e sete meses. Curada, a menina enxerga bem com os dois olhos e só volta ao hospital 
para exames de acompanhamento.

Sua doação é fundamental para garantir que mães, como a Juliana, possam comemorar a saúde de seus filhos.

Curar com qualidade de vida
Elisa tinha apenas cinco meses quando sua mãe, Juliana, recebeu uma notícia 
que a deixou sem chão. Sua bebê tinha um tumor do tipo retinoblastoma no 
olhinho. “Levamos Elisa ao oftalmologista por conta de um estrabismo, mas 
não imaginava que o problema podia ser algo tão grave”, conta a mãe.

 Após o susto, a menina foi encaminhada para o Hospital do GRAACC, onde 
foi realizado o diagnóstico com mais precisão. “A tecnologia que encontrei no 
GRAACC foi fundamental para a cura de minha filha”.  Após a realização do 
exame de fundo de olho, os oncologistas descobriram que, na verdade, Elisa 
tinha câncer nos dois olhos. O tratamento durou 10 meses e a pequena paciente 
foi submetida a um procedimento inovador de quimioterapia sistêmica, intra-
arterial e intravítrea. O tratamento consiste em inserir um cateter na artéria 
femural, na perna, passando pelo corpo até chegar na artéria oftálmica, onde é 
injetada a quimioterapia. A aplicação do medicamento diretamente no tumor, 
faz com que o paciente sofra menos os efeitos colaterais, como náuseas e perda 
de cabelo; além disso, diminui o índice de perda dos olhos. “Se não fosse por 
esta tecnologia e o profissionalismo da equipe do GRAACC, não estaria agora 
com minha filha nos braços”, analisou Juliana.

Gestão | Melhores ONGs para Doar
O GRAACC está novamente entre as cem Melhores 
ONGs para Doar. Os critérios avaliados foram: causa 
e estratégia, representação e responsabilidade, 
gestão e planejamento, estratégia de financiamento, 
comunicação e prestação de contas.

Ambiente de Trabalho | Great 
Place to Work
Pela segunda vez consecutiva, o Hospital 
do GRAACC entrou para o ranking das 
Melhores Empresas para Trabalhar – Great 
Place to Work – Saúde – Hospitais 2018.

Satisfação dos Clientes | MESC
A instituição foi indicada pelo público e por auditores 
do Instituto MESC ao 1º lugar do prêmio Melhores 
Empresas em Satisfação dos Clientes – Hospitais.

Contribuição à Oncologia | 9º Prêmio 
Octavio Frias de Oliveira 
Em agosto, o superintendente médico e um dos funda-
dores do Hospital do GRAACC, Prof. Dr. Sérgio Petrilli, 

foi  reconhecido na categoria Personalidade em Destaque por sua contribuição à oncologia 
do Brasil. A iniciativa é do ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias 
de Oliveira), em parceria com o Grupo Folha.

2018

Elisa paciente do GRAACC, após tratamento.

NOSSO ORGULHO
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SAÚDE:
RADIOTERAPIA COMPLETA CINCO ANOS NO HOSPITAL DO GRAACC

O serviço de radioterapia do Hospital do GRAACC foi 
inaugurado em novembro de 2013, junto com o início do 
funcionamento da Unidade Pedro de Toledo. Nestes cinco 
anos foram atendidos 816 pacientes e realizadas 17.130 
sessões.

A radioterapia é um dos três pilares do tratamento oncológico, 
ao lado da quimioterapia e da cirurgia. O procedimento é 
prioritariamente indicado para o tratamento de tumores 
sólidos do sistema nervoso central e sarcomas em geral.

Para garantir o melhor tratamento, com o menor risco 
possível de sequelas, o Hospital do GRAACC investiu em 
um equipamento de Radioterapia de Intensidade Modulada 
(IMRT), com a tecnologia de Radioterapia Guiada por Imagem 
(IGRT), que oferece mais proteção aos tecidos normais e 
melhor precisão no tratamento das áreas tumorais, com 
redução de efeitos colaterais tardios.

Durante as sessões, a criança ou o adolescente precisa ficar 
sozinho dentro da sala. Para deixar o paciente mais animado 
e seguro, a equipe de enfermagem realiza diversas ações de 
humanização, como tocar as músicas de que ele mais gosta, 
colocar um boneco de neve para caracterizar o espaço que 
precisa ficar com o ar condicionado ligado, dar um certificado 
de coragem para quem finaliza as sessões, entre outras 
intervenções.

Os pacientes também são acompanhados pela equipe da 
psicologia e os menores de cinco anos passam por anestesia 
antes da radiação.

O Hospital do GRAACC preza pelo melhor tratamento, com foco 
na qualidade de vida. A manutenção do serviço oferecido só é 
possível em virtude das doações de pessoas e empresas que 
acreditam na causa do combate ao câncer infantil e colaboram 
para que crianças e adolescentes possam ter todas as chances 
de cura.
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Empresas estão escolhendo o combate ao câncer infantil como foco de seu investimento social. Estas são as 
parceiras queparticipam do Programa Empresa Investidora do GRAACC. Para fazer parte deste grupo, entre 
em contato pelo graacc@graacc.org.br para receber todas as informações sobre o programa.

Pantone 288c CMY

“Mais uma vez, o Credit Suisse teve a 
satisfação de estar junto com o Graacc, 
permitindo o diagnóstico e tratamento 
de excelência do câncer infantojuvenil”. 
Isabel Aché Pillar, Diretora do Instituto 
Credit Suisse.

“Nós, da Blu Logistics Brasil, temos orgulho 
em ser parceiros do GRAACC. Acreditamos 
no trabalho de excelência e de integridade 
desempenhado pelo hospital às diferentes 
famílias do país. Afirmamos os nossos 
valores em apoio à luta contra o câncer 
infantil”. Diego Cortez, General Manager  
Blu Logistics Brasil.

“Somos uma empresa que acredita que 
retribuir é muito importante, e ajudar 
ao próximo faz parte dos nossos valores. 
Sabemos que Instituições como o GRAACC 
são essenciais para a sociedade, e poder 
contribuir com o sucesso dela nos deixa 
muito gratos”, diz Amanda Aguiar, 
Coordenadora de Operações.

“A You se sente privilegiada em poder 
contribuir com uma causa tão nobre como o 
GRAACC. É um orgulho compartilhar e fazer 
parte dessa história com profissionais tão 
capazes e dedicados”, diz Tatiana Muszkat, 
Diretora.

“Há seis anos temos o orgulho de atuar como 
parceiros do GRAACC na transformação de 
vidas. Um trabalho realizado com seriedade 
e dedicação por toda a equipe da instituição 
no atendimento de crianças e adolescentes 
que lutam contra o câncer infantil.” Paula 
Botelho, Gerente Corporativa de Marketing 
do Grupo Protege.

“A corrente de solidariedade da campanha 
Protesto do Bem, iniciativa dos Cartórios 
de Protesto do Estado de São Paulo, 
proporciona uma experiência muito 
especial que é acompanhar de perto 
o quanto a equipe do GRAACC acolhe, 
humaniza e dá tratamento de excelência 
para crianças e adolescentes”, avalia José 
Carlos Alves, Presidente dos Cartórios de 
Protesto do Estado de São Paulo.

Pantone 288c CMY

“Apoiar o GRAACC é uma honra para a HOSTFIBER. Temos profundo respeito pela história 
construída pela organização. Admiramos a missão do GRAACC e esperamos colaborar sempre, 
em benefício das crianças e adolescentes, despertando o lado humano em cada um de nós”, diz 
Marcelo Safatle, CEO da empresa.
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1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE CATANDUVA/SP

2000 AUTO PARTS

ACTUA TRADE

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFGLOBAL BRAZIL

ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA

ALLINK NEUTRAL PROVIDER

ALMA CULINÁRIA

ALUPAR - TAESA

ANOREG - SP

ANTILHAS GRÁFICA E EMBALAGENS

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL

ARTESLAR PRESENTES

ASSESSORIA EMPRESARIAL ZORUB & BORELLI

ASSISTENTE DE VIAGEM

ATLANTA TOUR

AUTO POSTO LINDT

AUTO POSTO LUSON

BANCO INDUSVAL & PARTNERS

BIANCA GIBBON

BLU LOGISTICS

BOMAX DO BRASIL

CASA DO SUPORTE

CARTÓRIOS DE PROTESTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO

CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS

CLARIN RESINAS PLÁSTICAS

CORBAN EMBALAGENS

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

DOCTOR FEET

D’GOLD 

DRINA PRESENTES

ECOSCARD

EMISSORAS ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS

GERMED PHARMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GRUPO DARYUS

GRUPO PROTEGE

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS

HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS

HOSTFIBER

HSLAW ADVOGADOS

ICB - INDUSTRIA E COMÉRCIO BARCHA

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO

JOTAMENON / YESSMOTO

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LELLO

LIBERCON ENGENHARIA

LINDOYA VERÃO

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJAS MATSUMOTO

LOOK QUÍMICA

MCJR GRAFMED

MELITTA DO BRASIL

MILENO COMERCIAL

MINAS DE PRESENTES

MUNDIE E ADVOGADOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OLIVEIRA CAMPOS & GIORI ADVOGADOS

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

OXXYNET

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

QUORUM ESSÊNCIAS

RN INCORPORADORA & CONSTRUTORA

ROWA DO BRASIL

SECURITY SEGURANÇA

SPGEO ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

TAIMES COMERCIAL

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL

TOP AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES

TOP CARGO

UNS IDIOMAS

VBSO ADVOGADOS

VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES

VEPAKUM EMBALAGENS

VERBO EMPREENDIMENTOS

VULT COSMÉTICA

WORK PLASTIC

WORKING  ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

YOU INC, INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES

ZBRA SOLUÇÕES 

Essas são as empresas investidoras do GRAACC:

Entre em contato pelo graacc@graacc.org.br para receber todas as informações sobre o programa.

EMPRESA INVESTIDORA



No dia 25 de agosto, o McDia Feliz, coordenado nacionalmente 
pelo Instituto Ronald McDonald, reuniu, mais uma vez, milhares 
de pessoas em prol do combate ao câncer infantojuvenil. Neste 
ano, o GRAACC arrecadou na campanha R$ 5.602.894,93 com a 
venda de sanduíches Big Mac e produtos exclusivos da ação. 
Empresas adquiriram antecipadamente tíquetes Big Mac, 
contribuindo de forma direta com a instituição. Eurofarma, Biolab, 
Comunidade Beneficente Chinesa do Brasil, Prefeitura de Barueri 
e Allink foram os maiores colaboradores da campanha. 

Estas são as empresas que participaram do McDia Feliz em 2018,  adquirindo tíquetes 
Big Mac antecipados ou a camiseta da campanha.

ALLINK SERVIÇOS E GERENCIAMENTO, ANDORINHA SUPERMERCADOS, ANTILHAS EMB. EDITORA GRÁFICA, BANCO BNP BARIBAS BRASIL S.A., BIO TRANSPORTES, 
BIOLAB FARMACÊUTICA, BRASIL PARK ESTACIONAMENTOS, BRISTOL-MYERS SQUIBB, COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, COMPLEXO COMERCIAL DO SHOPPING 
INTERLAGOS, COMUNIDADE BENEFICENTE CHINESA DO BRASIL TAIWAN, COTEMINAS, CRED-SYSTEM, CTI, DEMAREST ADVOGADOS, EDITORA DO BRASIL, EMBALAGENS 
FLEXÍVEIS S.A., EMS S.A., EUROFARMA, FAAP, HDI SEGUROS S.A., INTER TELECOM, ISA, ITA PEÇAS COMÉRCIO PARA VEÍCULOS, IWER CAPITAL EMPRESARIAL, JHSF 
PARTICIPAÇÕES, JOÃO PINTO E JOÃO EDUARDO ADVOCACIA, KUKA PRODUTOS INFANTIS, LUIS FERNANDO CRESTANA, MAGGION INDÚSTRIA DE PNEUS E MÁQUINAS, 
MARTIN BROWER, McAFFE, MELHORAMENTOS CMPC, MELITTA DO BRASIL, MOTO CLUBE PELICANOS DO ASFALTO, NOVARTIS BIOCIÊNCIAS, ORGANIZAÇÃO MOFARREJ 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, PREFEITURA DE BARUERI, RADI SOFTWARE DO BRASIL, ROTARY CLUB SÃO PAULO VILA CARRÃO, ROTARY E-CLUB DO 4420, SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, SPC, THERMOFISHER, TERRA VIVA ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS, UNITED AIRLINES, 

VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, VOITH PAPER e ZURICH.  Doações acima de R$ 5 mil para o GRAACC.

dades do GRAACC. Uma instituição que trabalha com seriedade e 
engrandece o Brasil com um propósito de nobreza excepcional”, reforça 
Alexandre Liu, da Comunidade Beneficente Chinesa (Taiwan).

“Todos os membros da Comunidade 
Chinesa se sentem orgulhosos de 
fazer parte das  campanhas e ativi-

“A Biolab Farmacêutica constrói a cada 
dia um novo marco em sua história e 
segue com o compromisso de promover

Coordenação Realização
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“A Allink ficou bem feliz pelo 
resultado de 2018. Isso foi 
possível graças à ajuda de nossos

colaboradores, clientes e parceiros. O GRAACC é motivo de orgulho por 
defender e acreditar que todos têm direito a um tratamento digno e 
com rapidez”, diz Carla Vieira, Gerente de Marketing.

“Acreditamos ser de grande 
valia o envolvimento do Poder 
Público na mobilização de toda

a cidade para esta causa tão nobre. Nosso município se orgulha de ser 
parceiro do GRAACC e ajudar a tantas crianças e adolescentes de todo o 
país. Estaremos sempre juntos”, diz Sonia Furlan, Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de Barueri.

“A Eurofarma se orgulha 
de apoiar o McDia Feliz, 
ajudar as crianças e tor-

nar o tratamento do câncer infantil cada vez mais acessível e 
eficaz. A parceria 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”, diz Maria 
Del Pilar Muñoz, Vice-Presidente de Sustentabilidade & Novos 
Negócios. 

crianças e adolescentes com câncer”, diz Amanda Lahmann, Gerente 
Executiva de Comunicação da Biolab Farmacêutica.

a saúde e a qualidade de vida. Para isso, busca apoiar instituições 
como o GRAACC, que, por meio da Campanha McDia Feliz, 
expande o excelente trabalho realizado no tratamento e apoio a
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Rodrigo e Roberta são fundadores da Editora Mol, que produz revistas e livros
vendidos em parceria com redes de varejo, com verba revertida a ONGs. 

A SBCoaching Social doou para o GRAACC a capacitação de profissionais por meio do Projeto Semear, 
um programa de contribuição social alicerçado na Psicologia Positiva, no Coaching e na Filantropia. 
Foram cerca de 60 pessoas beneficiadas com o curso. 

“Os participantes do Projeto SEMEAR tiveram resultados excelentes, como aumento de emoções positivas, percepção e aplicação de forças 
de caráter, alcance de estados de flow, 53% de aumento em reconhecer competências, felicidade e bem-estar, impactando diretamente a 
pesquisa de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do GRAACC”, diz Flora Victoria, fundadora da SBCOACHING Social.

‘‘Contribuir com o GRAACC é fundamental em um elo humanizado, em que ficamos gratos por acompanhar a 
dedicação com cada criança, proporcionando alcançar a cura com uma qualidade de vida’’, diz Hanna Santos, Analista 
de Marketing.

‘‘Doar ao GRAACC me dá uma grande satisfação por saber 
que estou colaborando para que crianças possam aproveitar a 
infância e ter todas as chances de cura’’, diz Renato Rennó, Vice 
Presidente Retail.

‘‘Decidimos desde o nosso primeiro dia de vida que apoiaríamos uma causa nobre como um grande projeto nosso, em especial 
se ele estivesse ligado aos nossos dois principais pilares: educação e saúde. Não foi difícil escolher o GRAACC após ver a 
coerência que existe em suas ações diárias e em sua grandiosidade’’, diz Alberto Leite, fundador da ASL/Health Minds. 

DESTAQUES
SAIBA QUAIS FORAM AS EMPRESAS QUE REALIZARAM 

CAMPANHAS E PARCERIAS EM PROL DO GRAACC

‘‘Nos encantamos com a seriedade e o sentido do trabalho de cada colaborador do GRAACC. Eles vão além de suas 
competências para ver uma criança se recuperar, eles praticam o amor, e este verbo é universal, único e faz toda a 
diferença em nossas vidas’’, diz Valdenice Sanchez, Sócia-Diretora.

Uma parceria entre a Droga Raia e a Editora Mol 
resultou na Revista Sorria, uma publicação que tem 
como objetivo mostrar o lado positivo das coisas da 
vida. Com periodicidade bimestral, a revista é vendida 
nas drogarias Raia de todo o Brasil e tem parte do 
valor das vendas revertido para o GRAACC.

Em mais de 10 anos, a Sorria já doou R$ 14 milhões 
para o GRAACC. Em novembro, os criadores da Revista 
Sorria, Roberta Faria e Rodrigo Pipponzi, venceram 
a 14ª edição do Prêmio Empreendedor Social Folha 
2018. Idealizado pelo jornal Folha de S.Paulo, em 
parceria com a Fundação Schwab, o prêmio é um dos 
mais concorridos do mundo e reconhece pessoas que 
desenvolvem iniciativas inovadoras e sustentáveis, 
beneficiando pessoas em risco social e/ou ambiental. 

ACHÉ LABORATÓRIOS, ABAL, ALTO CONTATO, ATIVA EXTINTORES, BETTANIN, BNP PARIBAS, CBSM – DOTZ, GTA, HYPE CHIC BABY BUM, INSTITUTO PROFESSOR LUIZ CARLOS GOMES, 
INTELÍTERA EDITORA (DIREITOS AUTORAIS DE JOSÉ CARLOS DE LUCCA), ISAT, JANOME, KIENBAUM, LIVELO, MANENG, MULTIPLUS, PERFUMARIA SUMIRÊ, SIMBOLICAH, TAVERI 
PARTICIPAÇÕES LTDA., THB GROUP, XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., EDITORA MOL / REVISTA SORRIA / DROGA RAIA, 2M EMPREENDIMENTOS, ASL AULAS E PALESTRAS LTDA., 
AUTOPEL, AVIANCA, BIO-RAD, DJ BAN, DREAM PLASTIC, FBDE, GLABORAL, GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ALEXANDRE, GRUPO MARCO BONI, INTERFACE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, IQVIA 
(antiga IMS HEALTH), JHSF, MESEEMS, METROPROM / FEIMI, ONG UNIDOS PARA O BEM, PHARMASOL, PICPAY, RESTAURANTE AMÉRICA, REVISTA LUXO, SHOPPING ELDORADO, 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING, TORRA TORRA, VEPAKUM E WALMART.
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O GRAACC realizou, no dia 13 de setembro, no Palácio Tangará, um jantar que arrecadou R$ 13 milhões, para a ampliação de leitos, investimento em um 
projeto de genética e custeio do hospital. Este foi o maior valor em arrecadação já atingido em um evento beneficente no país.

Acima de 250 dos mais relevantes empresários brasileiros foram convidados para o jantar. Dentre os presentes, ainda estavam: o ator Reynaldo Gianecchini; 
os cantores Léo Chaves e Rubel; o modelo e DJ Diego Fragoso; a primeira dama do Estado de São Paulo, Lúcia França; e Sonia Furlan, primeira dama da 
cidade de Barueri.

ACONTECEU:
JANTAR ESPECIAL DO GRAACC
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No dia 14 de outubro, aconteceu a 5ª edição da corrida Doe Vida. O evento, 
organizado pela DBueno Eventos, tem parte da renda revertida para o 
Hospital do GRAACC.

Em parceria com o Catraca Livre e o jornalista Gilberto Dimenstein, 
o GRAACC promoveu o Prêmio Mestres da Criatividade durante o 
“Festival Mestres da Criatividade – A imaginação que transforma o 
mundo”. O evento destacou as oito melhores campanhas publicitárias 
que fizeram diferença social por meio de suas marcas.

EM BARUERI

CORRIDA SANTOS

ACONTECEU

No dia 18 de outubro, o Clube Pinheiros recebeu o 16º Jantar Italiano 
do GRAACC. O evento teve apoio do Colégio Dante Alighieri, Libercon 
e United Airlines. Além disso, contou com a colaboração da Adria, 
Catupiry, Coca-Cola, Esporte Clube Pinheiros, Estrela Mineira, Mania 
de Churrasco, Mezzo, Projesom, Talassi & Honora Eventos e VRJ Beer.

Pelo segundo ano, a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, o 
maestro João Carlos Martins e o grupo Palavra Cantada reuniram-se 
no Espaço das Américas, em São Paulo, para duas sessões de show 
no Festival de Música GRAACC. O evento teve apoio do Ministério da 
Cultura e patrocínio da Crefisa.

No dia 19 de agosto, a cidade de Barueri sediou, pela primeira vez, a Corrida 
e Caminhada GRAACC. O evento, realizado por meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte, reuniu mais de 2,5 mil pessoas, teve supervisão técnica da Secretaria 
de Esportes de Barueri e Federação Paulista de Atletismo. Os patrocinadores 
foram: Banco Alfa, Biolab Farmacêutica e Prefeitura de Barueri. O evento 
teve o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Barueri - Estrela Guia e 
Sideral Linhas Aéreas. O apoio institucional foi da Prefeitura de Barueri, 
através das Secretarias de Esportes, Assistência e Desenvolvimento Social, 
Segurança e Mobilidade Urbana.



ACONTECEU

O GRAACC promoveu em julho uma palestra com 
Luiz Felipe Pondé, com o tema a “Era da Ansiedade”, 
sobre o comportamento contemporâneo e o uso da 
internet. O evento aconteceu no Teatro das Artes e 
teve renda revertida para a instituição.

Em julho, o Hospital do GRAACC instalou o sino 
da ONG Ring the Bell na recepção da radioterapia. 
A ação faz parte do programa de humanização do 
atendimento hospitalar e irá incentivar a celebração 
do fim de cada ciclo de quimioterapia ou radioterapia 
superado, bem como motivar os demais pacientes a 
persistirem no tratamento. 

A segunda Jornada do Voluntariado foi 
realizada na Faculdade das Américas e 
contou com palestras do Professor Doutor 
e Livre -docente pela ECA-USP, Clovis de 
Barros Filho, e do professor Eugenio Mussak.

Profissionais da equipe médica e 
multiprofissional do Hospital do GRAACC 
foram palestrantes no XVI Congresso 
Brasileiro de Oncologia Pediátrica, realizado 
nos dias 03 a 05 de outubro, em Foz do 
Iguaçu (PR). O tema do encontro foi “O Papel 
Transformador da Oncologia Pediátrica no 
Brasil”. 

O congresso internacional de estudantes de 
medicina, o Braincoms, aconteceu nos dias 18, 19 e 
20 de outubro. O GRAACC participou com palestras 
de médicos do corpo clínico do hospital e um 
estande sobre os serviços oferecidos.

A tradicional Pizza do Bem, promovida pela Casa Ronald McDonald SP Moema, 
teve a sua 7ª edição realizada no dia 11 de novembro, no Buffet Pátio Benitto. 
Mais de 450 pessoas compareceram ao evento, que arrecadou recursos para a 
instituição. As apresentadoras Adriana Colin e Laura Wie e a cantora Paulah 
Gauss também participaram do encontro.

Aconteceu em outubro o 1º Simpósio 
Internacional de Cuidados Paliativos promovido 
pelo GRAACC. O evento reuniu profissionais 
do Brasil e dos Estados Unidos, como a Dra. 
Melody Cunningham, especialista em cuidados 
paliativos no Le Bonheur Children’s Hospital, 
em Memphis, Estados Unidos.

CUIDADOS
PALIATIVOS

1º Simpósio 
Internacional de
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