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GRAACC é a melhor
ONG para doar na
área da saúde

A campanha do
McDia Feliz 2017 foi
um sucesso. Confira
os resultados

™

GRAACC entra para o
ranking das Melhores
Empresas para Trabalhar
- Great Place to Work Saúde - Hospitais
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Superintendência Médica
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Superintendência de
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MTB 27.851
Anualmente o GRAACC é auditado
pela EY (Ernst & Young). As auditorias
podem ser conhecidas no site
www.graacc.org.br

Receba o Estou com o GRAACC em seu
e-mail. Solicite a mudança de envio em
mantenedor@graacc.org.br.
Você ajuda o GRAACC a reduzir o consumo
de papel, custo de postagem e ainda
colabora com a sustentabilidade do
planeta. Participe desta campanha de
sustentabilidade do GRAACC.
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Ser reconhecido é muito bom e, melhor ainda, é poder compartilhar essas
conquistas com as pessoas e empresas que fazem o GRAACC ser o que
é. Este ano, nossa instituição foi eleita pelo Instituto Doar e Revista Época
a melhor ONG da área da saúde para receber doações, estamos muito
orgulhosos. Muito obrigado por acreditar em nossa causa e em nosso
projeto. Neste ciclo que se encerra é uma grande satisfação saber que
temos parceiros tão engajados ao nosso lado.
Agradecemos sua parceria, porque sem você não conseguiríamos
proporcionar todas as chances de cura a milhares de crianças e
adolescentes. Desejamos que 2018 seja repleto de saúde e com muitas
alegrias para celebrar.
Boa leitura!

AGENDA 2018

Jantar de Gala
Em junho acontece o Jantar de Gala
do GRAACC. Reserve sua agenda
e venha prestigiar este evento.
Convites podem ser reservados
pelo telefone (11) 5908-9100.

Jantar Italiano
Em outubro o GRAACC vai reunir
todos os que adoram a cultura
e a culinária italiana em seu
tradicional Jantar Italiano. Os
convites já podem ser reservados
pelo telefone (11) 5908- 9100.

Corrida e Caminhada GRAACC
Em 13 de maio você tem um encontro marcado com o GRAACC. Neste
dia acontece a 18ª Corrida e Caminhada GRAACC. As inscrições começam
em janeiro e estamos te esperando neste grande evento pela saúde de
nossos pacientes. Mais informações (11) 5908-9100.

SUA CONTRIBUIÇÃO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
Faça sua doação ao GRAACC diretamente pelo débito automático de sua conta
corrente. Os bancos Bradesco e Santander já disponibilizam esse serviço.
Para passar a contribuir via débito automático, basta entrar em contato pelo
e-mail mantenedor@graacc.org.br ou pelo telefone (11) 5908-9100 e solicitar a
transferência periódica. Participe e ganhe praticidade na doação.

NOVIDADE

O site do GRAACC está de cara nova!
O GRAACC acaba de lançar um novo site. Agora você pode acessá-lo de seu celular e também encontrar com mais
facilidade as novidades de nossa instituição. Na área ‘nossos doadores’ tem uma homenagem a você que faz nossa
instituição. Acesse e acompanhe as novidades do GRAACC por mais este meio de comunicação.
Acesse www.graacc.org.br!

DE JANEIRO A OUTUBRO

NA PONTA DO LÁPIS
648 1ª Consulta

303 Casos Novos

Transplantes de
Medula Óssea

189

Radioterapia
Pacientes

58

6.197

Radioterapia
Sessões

88,8

Taxa de
Ocupação (%)

12,7

Média de
Permanência (Dias)

2.6264

Consultas
Médicas

1.284 Internações

15.846

Quimioterapias
Aplicações

1.850

Procedimentos
Círurgicos

4 3
2

1

25.311

Exames de
Imagens

VOCÊ SABIA?
LEGADO SOLIDÁRIO
A partir de agora, o GRAACC também faz parte do projeto
Legado Solidário, iniciativa que estimula a realização
de testamento em cartório de notas. O projeto foi
idealizado pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção São
Paulo (CNB/SP), entidade que congrega os cartórios de
notas do estado.
Garanta a continuidade de seu legado! Procure um
cartório de notas e realize seu testamento, contribuindo
para o combate ao câncer infantil. Para saber mais, entre
em contato pelo (11) 5908-9100

O sorteio da Doação Premiada do GRAACC de 2017
correu no dia 18 de novembro pela Loteria Federal.
O número sorteado, conforme regulamento,
foi 29.311, no entanto, como a sequência não foi
adquirida, o número imediatamente superior
pagante foi o 29.313. O grande felizardo que levou
um Corolla XEI foi Waldirley William da Silva Dias.
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NOSSO
ORGULHO

EDUARDA
Eduarda estava prestes a completar 5 anos quando
foi diagnosticada com um tipo raríssimo de câncer
no cérebro. A notícia, apesar de devastadora, foi
amenizada quando os pais souberam que o tratamento
da filha seria feito no Hospital do GRAACC.

Eduarda,
Paciente do GRAACC

E, este ano, eles tiveram o melhor presente de Natal
de suas vidas: a menina está curada. O tratamento
envolveu uma cirurgia muito complexa para retirada
do tumor, sessões de radioterapia e ciclos de
quimioterapia. Não foi fácil, mas com a dedicação de
profissionais, com toda a tecnologia e estrutura física
do hospital e, principalmente, com a ajuda constante
dos doadores muitas crianças e adolescentes, como a
Duda, tiveram acesso a todas as chances de cura.
“Hoje quando ando pelos corredores do hospital e
encontro os enfermeiros, médicos e todas as outras
pessoas que foram tão importantes para o tratamento
da minha filha, sinto muita gratidão por tudo o que o
Hospital do GRAACC fez”, agradece Jéssica, mãe da
Duda.
Foto por: Estúdio Eileen Parker

ADOTE

UM PACIENTE

A partir de 2018, empresas podem ajudar o Hospital
do GRAACC adotando o tratamento de um paciente.
Anualmente o GRAACC atende cerca de 3,5 mil crianças
e adolescentes e tem um orçamento de cerca de R$
118 milhões. O custo médio mensal de uma criança,
portanto, é de R$ 2.800.
Ao adotar um paciente a empresa ajudará a custear a
manutenção dos equipamentos médicos, a aquisição de
itens necessários para os procedimentos hospitalares e
também o pagamento da equipe assistencial altamente
especializada em oncologia pediátrica. “Mas, mais
do que os custos de nosso hospital, as empresas que
adotarem nossas crianças estarão colaborando para
que nossos pacientes tenham um futuro todo pela
frente”, diz Tammy Allersdorfer, Superintendente de
Desenvolvimento Institucional do GRAACC.
A Zurich foi a primeira empresa a aderir à campanha e
está adotando o tratamento de 20 pacientes por um ano.
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“Ser a empresa que está inaugurando a campanha Adote
um Paciente é um orgulho e uma honra para a Zurich.
Passamos um período reavaliando nosso programa de
Responsabilidade Social e decidimos que nosso apoio será
dirigido essencialmente a instituições que se dedicam a
ajudar crianças e adolescentes carentes e, ainda, pessoas
ou comunidades desfavorecidas que enfrentam problemas
de saúde. O GRAACC desenvolve um trabalho de
excelência na área do câncer infantil, atendendo milhares
de pacientes anualmente e contribuindo para o aumento
do índice de cura do Brasil e também da América Latina”,
afirma Ana Quintela, Head de Marketing e Comunicação
da Zurich no Brasil.”
Para torna-se um doador, entre em contato pelo
graacc@graacc.org.br ou (11) 5908-9100.

CAPA
MELHOR

ONG EM SAÚDE

Desde a fundação em 1991, o GRAACC busca as melhores estratégias
para a captação de recursos para a instituição. Para isso, instituiu um
modelo de governança que garante um desempenho eficiente e a
utilização adequada dos recursos, sempre apoiado na transparência da
prestação de contas dos serviços prestados.
Em agosto, esses esforços foram reconhecidos com a conquista do
prêmio de melhor ONG na área da saúde para se doar, oferecido pelo
Instituto Doar em parceria com a revista Época, e ainda entrou para o
ranking das 100 melhores ONGs do Brasil.
Foram mais de 1500 organizações inscritas, 527 foram validadas e 150
foram pré-selecionadas. Os critérios para avaliação foram: causa e
estratégia, representação e responsabilidade, gestão e planejamento,
estratégia de financiamento e comunicação e prestação de contas.
De acordo com o Instituto Doar, o objetivo da lista é “reconhecer boas
práticas de gestão e transparência no terceiro Setor e incentivar a cultura
de doação no Brasil”.
O investimento em uma gestão profissional garante a viabilidade das
ações. “Todo ano o GRAACC arrecada com as empresas e pessoas todo
o seu orçamento. Tudo isso por causa de um processo organizado e
profissional. Por todo esse profissionalismo é obrigado a ser transparente
e prestar contas. Por isso recebemos tanto apoio. É uma reação em
cadeia”, diz Sergio Amoroso, presidente do GRAACC.

GREAT PLACE TO WORK

Foto: Gustavo Scatena

™

O GRAACC entrou para o ranking das Melhores
Empresas para Trabalhar - Great Place to Work
- Saúde - Hospitais. O prêmio é concedido pelo
Great Place to Work Brasil em parceria com a
Live Healthcare Media e reconhece o padrão de
qualidade para a definição de excelentes ambientes
de trabalho.
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Uma campanha de solidariedade
Este ano, o McDia Feliz, coordenado nacionalmente pelo
Instituto Ronald McDonald, arrecadou R$ 7.212.198,41
para o GRAACC. No último sábado de agosto, toda
a renda com a venda do Big Mac, descontados os
impostos, em São Paulo e Grande São Paulo, com
exceção de Guarulhos e ABC, foi destinada as crianças e
adolescentes em tratamento contra o câncer no Hospital
do GRAACC.
Para ampliar ainda mais a doação, parceiros puderam
adquirir tíquetes Big Mac antecipados. A Biolab,
Eurofarma, Comunidade Chinesa e Prefeitura de Barueri
foram os apoiadores que mais compraram tíquetes
antecipados.
“A Eurofarma apoia o McDia Feliz por saber o quanto
o trabalho realizado é sério, por poder ajudar as
crianças e tornar o tratamento do câncer infantil cada
vez mais eficaz. É muito especial para nós termos
essa parceria com o GRAACC e poder fazer parte de
histórias marcantes”, declara Maria Del Pilar Muñoz,
Vice-Presidente de Sustentabilidade & Novos Negócios.

“Todos os membros da Comunidade Chinesa se sentem
orgulhosos de fazer parte das campanhas e atividades do
GRAACC. Uma instituição que trabalha com seriedade
e engrandece o Brasil com um propósito de nobreza
excepcional”, reforça Alexandre Liu da Comunidade
Beneficiente Chinesa (Taiwan).
O Fundo Social de Solidariedade de Barueri também é
parceiro do McDia Feliz. “Com alegria, mais uma vez,
nossa cidade se envolveu para ajudar o GRAACC, uma
instituição referência no tratamento do câncer infantil.
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”,
Sônia Furlan, presidente do Fundo.

Coordenação

Realização

Foto por: Cesar Cinato

Já para a Amanda Lahmann, Gerente Executiva de
Comunicação da Biolab Farmacêutica a campanha é
uma forma de colocar em prática os valores da empresa.
“A Biolab é uma empresa farmacêutica comprometida
com o futuro e, acima de tudo, dedicada às pessoas. Por

isso, solidariedade é um valor indiscutível e buscamos
apoiar campanhas e instituições que compartilham
desse propósito. Acreditamos no trabalho realizado pelo
GRAACC e por meio da campanha McDia Feliz, temos
a oportunidade de contribuir no tratamento e apoio de
crianças e adolescentes com câncer. Para nós, é uma
grande honra permanecer com essa parceria ao longo
dos anos”, diz.

Enzo, paciente do hospital do GRAACC,
Fábio Porchat e a apresentadora Mariana Leão.
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Estas são as empresas que colaboraram com a campanha adquirindo mais de 320 tíquetes
BigMac antecipados. Muito obrigado!
•

ALATUR JTB VIAGENS E
TURISMO

•

CTEEP - CIA DE
TRANSMISSÃO

•

JOÃO PINTO E JOÃO
EDUARDO

•

SENSORMATIC DO
BRASIL ELETRONICA

•

ALLINK SERVIÇOS E
GERENCIMENTO DE
CARGA

•

CTINET SOLUÇÕES EM
CONECTIVIDADE

•

JOHNSON & JOHNSON

•

•

KERRY DO BRASIL

•

DEMAREST
ADVOGADOS

SERVIÇO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SP

•

KUKA PRODUTOS
INFANTIS

•

SIMÕES ADVOGADOS

•

LABORATÓRIOS PFIZER

•

SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS

•

MAGGION INDUSTRIA
DE PNEUS E MÁQUINAS
LTDA

•

TECNOLOGIA BANCÁRIA
S.A

•

TERRA VIVA
ASSOCIAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS KLABIM

•

TRANSPORTE DE
CARGA BIOLÓGICA
EXPRESS

•

ALSI - ASSOCIAÇÃO DOS
LOJISTAS DO SHOPPING
INTERLAGOS

•

ANDORINHAS
SUPERMERCADOS LTDA

•

ANTILHAS
EMBALAGENS EDITORA

•

ARTUR LOPES
& ASSOCIADOS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL

•

EDITORA DO BRASIL

•

EMBALAGENS
FLEXÍVEIS DIADEMA

•

EMS S.A

•

EUROFARMA

•

MARTIN BROWER

•

FEIRA DO CIRCUITO DAS
MALHAS

•

MCDONALD’S - ARCOS
DOURADOS

•

GLOBALWEB
AUTOSOURCING DO
BRASIL

•

MELHORAMENTOS
CMPC

•

MELLITA DO BRASIL

•

•

MOTO CLUBE
PELICANOS DO ASFALTO

VELOZZA E GIROTTO
ADVOGADOS

•

VOITH PAPER

•

ATENTO DO BRASIL S.A

•

AUTO BRASIL
ESTACIONAMENTOS

•

GLOBOSAT
PROGRAMADORA LTDA

•

BALL CORPORATION

•

HDI SEGUROS

•

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS

•

•

BIOLAB SANUS
FARMACÊUTICA

•

HERMAN MILLER DO
BRASIL

•

OLIVEIRA CAMPOS E
GIORI ADVOGADOS

YAMAHA MOTOR DO
BRASIL

•

ZURICH

•

BNP PARIBAS

•

•

•

BRISTOL MYERS
SQUIBB

HOTELARIA ACCOR DO
BRASIL S/A

•

INNOVATTION BRINDES

ORGANIZAÇÃO
MOFARREJ AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL

•

CIELO S.A

•

•

•

COMERCCOMERCIALIZADORA DE
ENERGIA ELÉTRICA

INSTITUTO GUIMA
CONSECO

PREFEITURA DE
BARUERI

•

INTER TELECOM COM
DE EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO

•

RADI SFOTWARE DO
BRASIL

•

ROTARY CLUB

•

ITA PEÇAS COMÉRCIO
PARA VEÍCULOS

•

ROTARY CLUB VILA
CARRÃO

•

JHSF PARTICIPAÇÕES

•

ROTARY E-CLUB

•

COMUNIDADE CHINESA

•

COTEMINAS S/A

•

CRED-SYSTEM

O semestre foi bastante agitado na Casa Ronald McDonald São Paulo Moema
com a campanha McDia Feliz e também com a 6ª Edição da Pizza do Bem, que
reuniu centenas de pessoas em uma noite agradável para arrecadar recursos para
manutenção da casa.
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SÓCIO

Investimento social

INVESTIDOR

O programa Sócio Investidor do GRAACC é uma maneira de empresas que
se preocupam com o combate ao câncer infantil investirem na causa. Para
fazer parte, companhias doam valores a partir de R$ 1 mil mensais por um período mínimo de 12 meses.
Essas doações impactam diretamente no custeio do hospital, que oferece anualmente atendimento integral para
mais de 3,5 mil crianças e adolescentes com câncer. Um desses parceiros é a Líder Pescados. "Para a nossa
empresa é uma grande satisfação poder contribuir mensalmente com o GRAACC, uma instituição que preza pela
transparência de suas ações e que podemos ver em seu hospital que os recursos arrecadados são utilizados da
melhor maneira para o tratamento dos pacientes”, diz Paulo Kaneko, da Líder Pescados.
Entre em contato pelo graacc@graacc.org.br para receber todas as informações sobre o programa.

Essas são as empresas investidoras do GRAACC:
RN INCORPORADORA &

•

BLU LOGISTICS

•

GRUPO CIMCORP

ANEXOS DE CATANDUVA/SP

•

BOMAX DO BRASIL

•

GRUPO PROTEGE

•

ACTUA TRADE

•

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE

•

H.B. CAVALCANTI E MAZZILLO

•

ROWA DO BRASIL

•

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

ADVOGADOS

•

SPGEO ENGENHARIA DE

•

AFGLOBAL BRASIL

•

AIRTEMP AR CONDICIONADO

•

ALL TRUST SERVIÇOS E

•

CLARIN RESINAS PLÁSTICAS

CONSULTORIA

•

CORBAN EMBALAGENS

ALLINK SERVICE NEUTRAL

•

CRIOGÊNESIS

PROVIDER

•

•

ALMA CULINÁRIA

•

•

ALUPAR - TAESA

•

ANOREG/SP

•

ESTERILIZAÇÃO
•

CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE

•

CONSTRUTORA

FUNDAÇÕES

ICB - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BARCHA

•

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

INSTITUTO CARDIOS DE ENSINO

•

TAIMES COMERCIAL

E PESQUISA

•

TENNECO BRASIL

•

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

•

TOP AGROPECUÁRIA E

CS BRASIL

•

KUKA BABY

DARYUS CONSULTORIA E

•

LCV EMPREENDIMENTOS

•

VBSO ADVOGADOS

TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

•

LELLO

•

VEGUS DESENVOLVIMENTO E

•

DRINA PRESENTES

•

LIBERCON ENGENHARIA

ANTILHAS GRÁFICA E

•

ECOSCARD

•

LIDER PESCADOS

•

VEPAKUM EMBALAGENS

EMBALAGENS

•

EMBRACON SEGUROS

•

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

•

VERBO EMPREENDIMENTOS

APSIS CONSULTORIA

•

EMISSORAS ASSESSORIA

•

LINDOYA VERÃO

•

VOGEL TELECOM

EMPRESARIAL

•

FB CONSULTORIA

•

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

•

VULT COSMÉTICA

•

ARTESLAR PRESENTES

•

FERNANDES, FIGUEIREDO,

•

LOJAS MATSUMOTO

•

WORKING ASSOCIAÇÃO DE

•

ASSESSORIA JURÍDICA ZORUB &

FRANÇOSO E PETROS SOCIEDADE

•

LOOK QUÍMICA

BORELLI

DE ADVOGADOS

•

MELITTA

•

•

PAPEL E EMBALAGENS
•

•

ASSISTENTE DE VIAGEM

•

FLAVIO MOTOS

•

MILENO

•

ATLANTA TOUR

•

GABMED PRODUTOS

•

MINAS DE PRESENTES

•

AUTO POSTO LINDT

ESPECÍFICOS

•

ONDINA ALIMENTAÇÃO E

•

AUTO POSTO LUSON

•

GERMED PHARMA

•

BANCO INDUSVAL & PARTNERS

•

GIRALDI ADVOGADOS

•

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

•

BIANCA GIBBON

ASSOCIADOS

•

QUORUM ESSÊNCIAS

LEI DE
INCENTIVO

DOE SEU IMPOSTO
DE RENDA
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•

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E

•

PARTICIPAÇÕES

PARTICIPAÇÕES

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
•

YOU INC, INCORPORADORA E
PARTICIPAÇÕES

•

ZBRA SOLUÇÕES

SERVIÇOS

Uma das maneiras de ajudar o GRAACC é destinando parte
do imposto de renda devido por meio das Leis de Incentivo
Fiscal.
Até 30 de dezembro, pessoas fÍsicas, declarantes do modelo completo, podem destinar até 6% do imposto devido a projetos do GRAACC
inscritos no FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
Já as empresas que apuram o lucro real podem direcionar até 1% do
imposto de renda devido.

LEI DE
INCENTIVO

EM 2016, ESTAS FORAM AS EMPRESAS QUE DESTINARAM
PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA PARA O GRAACC:
CONSÓRCIOS

•

FIS GLOBAL

•

RAZZO

HOSPITALARES

•

BIOLAB FARMACEUTICA

•

GLOBOSAT

•

SIDERAL LINHAS AEREAS

•

AKZO NOBEL

•

BTG PACTUAL

•

HASBRO DO BRASIL

•

STANDARD CHARTERED BANK

•

ALUPAR TAESA

•

CHEVRON

•

INSTITUTO VOTOANTIM

•

ARTERIS

•

CIELO

•

INTERCAM CORRETORA DE

•

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA

•

AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS

•

COLGATE PALMOLIVE

CÂMBIO

•

TINTAS CORAL

FINOS /BANCO ALFA

•

COMGÁS

•

IRB DO BRASIL

•

VALSPAR

•

BANCO DAYCOVAL

•

CONSIGAZ

•

LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO

•

VERDE ASSET MANAGEMENT

•

BANCO ITAÚ

•

CORRECTA ALIMENTOS

•

LORENZETTI

•

VERIFONE

•

BANCO SAFRA

•

CREFISA

•

MONTANA QUÍMICA

•

VOGLER INGREDIENTS

•

BANCO YAMAHA MOTOR DO

•

CTEEP COMPANHIA DE

•

MULTIPLUS

•

WHITE MARTINS GASES

BRASIL

TRANSMISSÃO DE ENERGIA

•

NETSET

BANK OF AMERICA MERRILL

ELÉTRICA PAULISTA

•

PIRAQUÊ

•

•
•

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO

BRASIL

INDUSTRIAIS

•

LYNCH

•

DHL LOGISTICS

•

RAÇA TRANSPORTES

BB ADMINISTRADORA DE

•

EDP - ENERGIA

•

RAÍZEN

YAMAHA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO

DESTAQUES
A Revista Sorria é resultado de uma parceria entre a Droga Raia e a Editora Mol. Uma
publicação que tem o objetivo de mostrar o lado bom das coisas da vida e ainda destina
parte do valor das vendas para o GRAACC.
“A Droga Raia acredita que o cuidado começa em si mesmo, para depois ser estendido às outras relações. E 0 GRAACC
tem tudo a ver com este olhar sobre as relações humanas e o ato de cuidar de si e cuidar dos outros. O GRAACC é uma
instituição que cuida das pessoas, pensando sempre no bem-estar de cada um primeiro lugar. E isso e muito importante
para a Droga Raia.”
Maria Izabel Toro, Gerente de Investimento Social

Parte da renda líquida arrecadada com o
estacionamento do Shopping Eldorado
na primeira segunda-feira de cada mês é
doada para o GRAACC.

A Biodina Brasil doou em 2017 para o
Hospital do GRAACC um gasômetro analisador de gases sanguíneos.

“O Eldorado entende que cada empreendimento não é apenas um
centro comercial, mas também um agente transformador e que temos
um compromisso com a sociedade a nossa volta. Por isso, incentivamos
cada vez mais ações que estimulam o bem, e com grande orgulho
fazemos parte dessa linda história com o GRAACC.”

“O produto com o qual trabalhamos e que nos faz ganhar o pão
de cada dia ajuda a salvar vidas, nossa intenção é somar esforços
nesta batalha. Esperamos que o hospital continue a atender estes
pacientes tão especiais, com a mesma tecnologia dos melhores
hospitais do mundo.”

Lilian Piva, gerente de marketing do Shopping Eldorado.

Marcelo Pessanha de Souza, diretor da Biodina.

Por meio da Campanha Agosto Verde,
o PicPay, aplicativo que permite
que os usuários paguem pessoas e
estabelecimentos pelo celular, incentivou
pessoas a doarem para o GRAACC. A
iniciativa arrecadou mais de R$ 100 mil.

A rede varejista realiza uma ação com os
funcionários, a cada R$ 2,00 doados por eles,
descontado de forma facultativa em folha de
pagamento, a empresa dobra o valor e reverte os
recursos para o GRAACC.

“O movimento contou com a participação das maiores ONGs do Brasil
do PicPay e termos o GRAAC como um dos beneficiados é incrível.
Acompanhamos o quanto vocês tem ajudado diversas crianças no
combate ao câncer e fazer parte disso nos emociona.”

“Participar ativamente e inspirar pessoas é ter uma razão de ser que é a alma
da marca. É por isso que estamos lado a lado com o GRAACC, ajudando a
manter o projeto que é tão bonito e humano.”

Diogo Roberte, co-founder PicPay e um dos voluntários do

Marcio Ruiz, sócio-diretor da Torra Torra

Agosto Verde

Os cartórios de protesto do estado de São Paulo se uniram na campanha Protesto do Bem. Até agora foram
arrecadados mais de R$ 70 mil com a ação.
“O GRAACC é uma entidade sabidamente séria e que presta um serviço da maior importância para a saúde pública do estado
de São Paulo”
José Carlos Alves, presidente dos Cartórios de Protesto do Estado de São Paulo.
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EM PROL DO GRAACC DE JULHO A DEZEMBRO
ABAL / AMÉRICA / AUTOPEL / AVIANCA / BETTANIN / BIODINA / BRADESCO AMEX / BRADESCO
BÔNUS CLUBE / CBSM – DOTZ / COLÉGIO EDUARDO GOMES / DJ BAN (DOE E DANCE) / DREAM
PLASTIC / EDITORA MOL - REVISTA SORRIA - DROGA RAIA / FEBRACIS / HYPE CHIC BABY BUM
/ ÍDOLOS ETERNOS / INSTITUTO CARDIOS / INTELÍTERA EDITORA (DIREITOS AUTORAIS DE JOSÉ
CARLOS DE LUCCA) / IT4CIO / JHSF / LIVELO / MALAGUETA FASHION / MANENG / ME POUPE NA
WEB / METROPROM / MILLS (AYMAR ALMEIDA) / MIXIRICA / MULTIPLUS / ONG UNIDOS PARA O BEM
/ PICPAY / PROTESTO DO BEM / SHOPPING ELDORADO / TORRA TORRA / VEPAKUM / YAKISSOBA
FACTORY

Guilherme
Paciente do GRAACC

EMPRESAS QUE REALIZARAM CAMPANHAS E PARCERIAS

ACONTECEU

JANTAR DE GALA
No dia 26 de julho parceiros e amigos do GRAACC se reuniram em um Jantar de Gala na
Sala São Paulo. O evento teve apresentação da Orquestra Filarmônica Bachiana Sesi-SP,
do maestro João Carlos Martins e do pianista Arthur Moreira Lima. O evento contou
com o patrocínio máster da Crefisa, patrocínio do Banco Itaú, apoio da Berkley, Casal
Garcia, Casa Suiça, Ofner, United Airlines e apoio institucional da Fundação Bachiana e
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Apresentado por:

Patrocínio:

Apoio Institucional:
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ACONTECEU
JANTAR ITALIANO
Cerca de 800 pessoas se reuniram no dia
19 de outubro, no Clube Pinheiros, para o
15º Jantar Italiano do GRAACC. O evento
teve patrocínio do Banco do Brasil e apoio
do Colégio Dante Alighieri, United Airlines
e Town Sandwich. Além da colaboração
do Esporte Clube Pinheiros, Coca-Cola,
Estrela Mineira, Mania de Churrasco,
Projeson, Talassi & Honora Eventos e
Honora e VRJ Beer.
Apoio:

Patrocínio:

Colaboração:

Mariana Leão, Isadora - Paciente do
GRAACC e Reinaldo Gottino

FESTIVAL DE MÚSICA
Um show inédito reuniu no dia 15
de novembro, a Orquestra Bachiana
Filarmônica SESI-SP, o Maestro João
Carlos Martins e participação especial
do grupo Palavra Cantada no Espaço
das Américas, em São Paulo. O evento
teve incentivo do Ministério da Cultura e
patrocínio da Crefisa e toda a bilheteria
foi revertida para a instituição.

Patrocínio:

Idealização
Realização:
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BRAINCOMS

ACONTECEU
JORNADA
DO VOLUNTARIADO
No dia 28 de outubro, Voluntários
e profissionais do GRAACC
participaram da 1ª Jornada
do Voluntariado, realizada no
auditório da
Faculdade das
Américas. O evento contou com
palestras com a temática Ética
e com a participação especial
voluntaria do historiador e
professor Leandro Karnal.

FESTA DAS CRIANÇAS
No dia 12 de dezembro aconteceu
a tradicional festa de natal para
os pacientes do GRAACC. As
crianças receberam presentes
do Papai Noel e assistiram uma
apresentação de ballet.

O GRAACC marcou presença no VI
Braincoms, o primeiro Congresso
Internacional de Estudantes de
Medicina no Brasil, com palestras
de médicos do corpo clínico do
hospital.

FUTEBOL GRAACC
Dia 6 de dezembro, idealizado
pelo ex-jogador Cláudio Guadagno,
atletas e personalidades entraram
em campo em um amistoso
pelo combate ao câncer infantil,
no estádio do Pacaembu. O
GRAACC Futebol Clube teve transmissão ao vivo pela
ESPN, patrocínio da Bloomberg Philanthropies, apoio
da Federação Paulista de Futebol e United Airlines e
colaboração da Berkley Seguros, EA Comunicação,
Guadagno Sports, Holiday Inn Anhembi, Ingresso Fácil,
Topper, Recon Eventos, São Cristóvão Saúde e Secretaria
de Esporte e Lazer e Recreação do Município de São Paulo.

DIA NACIONAL DE COMBATE
AO CÂNCER INFANTIL
No dia 23 de novembro foi celebrado o Dia Nacional de Combate
ao Câncer Infantil. A Emissora de TV ESPN fez, pelo segundo ano
consecutivo, uma maratona com um dia inteiro da programação
dedicada ao GRAACC.

Foto: Cesar Cinato

Foram exibidas matérias contando a história da instituição
por meio de pessoas que foram atendidas pelo hospital e hoje
estão curadas, além da presença de pacientes no estúdio da
TV. O objetivo da ação foi de conscientizar a população para a
importância do diagnóstico precoce do câncer infantil.
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HOMENAGEM
No dia 6 de novembro o
GRAACC foi homenageado
com umas das principais
honrarias do Estado de São
Paulo, o Colar de Honra ao
Mérito. A solenidade foi
realizada pelo deputado
Márcio Camargo em evento
na Assembleia Legislativa.

