
Hospital do GRAACC
tem nova ala para

acolhimento das
famílias

Vem aíMais de 9,3 mil
pessoas pelo
GRAACC

Mais de 9.300 pessoas correram ou caminharam nos arredores
do Parque do Ibirapuera, no dia 13 de maio em São Paulo, com
o objetivo de contribuir para o tratamento dos pacientes do
GRAACC. O valor arrecadado foi de R$ 1,2 milhão.

Neste ano, além das inscrições individuais e de grupos, foram
realizadas inscrições para crianças e famílias. A prova contou
com três percursos: 10km e 5km para corredores e 3km para
os caminhantes. A organização dessa edição foi da Iguana
Sports.

Colaboração

Patrocínio Master

Apoio

Organização Divulgação

Instituto

18ª CORRIDA E CAMINHADA GRAACC

Informativo GRAACC • Ano 14 • Janeiro a Junho • 2018 • nº 50

O GRAACC reuniu mais de 700 pessoas em seu Jantar de 
Gala, na Sala São Paulo, no dia 18 de junho.

A noite contou com a presença do ator Reynaldo
Gianecchini, como mestre de cerimônias, e uma apresenta-
ção da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, regida 
pelo renomado maestro João Carlos Martins, com
participação especial da cantora Sandy.

O jantar foi assinado por Neka Menna Barreto, e teve 
totalidade das vendas dos convites destinada ao
tratamento das crianças e adolescentes do Hospital do 
GRAACC.

| ACONTECEU |

Patrocínio
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| ENTRE NÓS |

| AGENDA |

Com grande alegria compartilhamos com você a inauguração, neste primeiro
semestre, do Espaço da Família Ronald McDonald. Agora, pacientes e
acompanhantes contam com um local confortável em nosso hospital,
enquanto esperam para voltar para casa.

O apoio para a construção do ambiente veio do McDia Feliz, que neste ano
será realizado no dia 25 de agosto. Nas próximas páginas, você saberá como
participar da campanha, além de conhecer outras conquistas de nossa instituição.

Obrigado por fazer parte do GRAACC e, assim, ajudar milhares de crianças a terem
um futuro todo pela frente.

Boa leitura!

GRAACC Futebol Clube
Primeira semana de dezembro
Estádio do Pacaembu - SP

Jantar Italiano GRAACC
18 de outubro
Esporte Clube Pinheiros – SP
Reservas: (11) 5908-9100

Festival de Música GRAACC
4 de novembro - Espaço das Américas - SP
Show da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI - SP
Regência do maestro João Carlos Martins e participação especial
do Palavra Cantada - Ingressos: Ticket360 – a partir de agosto

Doação de IR
Até 28 de dezembro - Pessoas físicas podem destinar até 6% do
Imposto de Renda devido para o GRAACC; empresas, até 1% por
meio do FUMCAD. Saiba mais em www.graacc.org.br

Cartões de Natal GRAACC
A partir de setembro na loja virtual do GRAACC
Confira os nossos modelos
www.lojagraacc.com.br

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, Itaú 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.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
O Hospital do GRAACC recebeu mais um reconhecimento: o prêmio Melhores Empresas em
Satisfação dos Clientes – Hospitais, promovido pelo instituto de pesquisa MESC. A pesquisa,
realizada entre maio de 2017 e abril de 2018, comprovou a qualidade do atendimento oferecido
por profissionais e voluntários aos pacientes do GRAACC.

JANTAR
ITALIANO
16º Desde 2002

CONGRESSO INTERNACIONAL

A Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP) e a Sociedade Latino-
Americana de Neuro-Oncologia (SNOLA) realizaram um congresso com sede em São Paulo
com mais de 1 mil inscritos. A diretora clínica do GRAACC, Dra. Andrea Capellano, foi a
presidente do congresso e apresentou um protocolo de tratamento clínico; e a coordenadora
de Psicologia e Psicanálise do GRAACC, Renata Petrilli, foi a vice-presidente.

O evento contou com o apoio institucional do GRAACC, que também apresentou em um
estande a estrutura de seu hospital aos participantes. O GRAACC ainda foi responsável
pela coordenação e organização do I Encontro Latino-Americano de Familiares de Pacientes
com Câncer Infantil, com o tema: “Cuidando do Cuidador - um panorama sobre o papel da
família com crianças e adolescentes com câncer”.

 

McDia Feliz
25 de agosto. Garanta seus tíquetes Big Mac antecipados
pelo telefone: (11) 5908-9100

25 ANOS DA UNITED AIRLINES NO BRASIL

Pelo segundo ano consecutivo, o GRAACC recebeu a certificação Great Place to
Work 2018. Mais de 75% dos funcionários declararam à pesquisa que o GRAACC
é um excelente lugar para se trabalhar.

Este resultado garante a participação da instituição no ranking Melhores Empresas
para Trabalhar – Great Place to Work – Saúde – Hospitais 2018, que é promovido
pelo GPTW Brasil em parceria com a Live Healthcare Media.

do

GREAT PLACE TO WORK

| ACONTECEU |

Uma obra de arte do muralista Eduardo Kobra foi o presente que a companhia aérea 
United Airlines, em parceria com o artista, doou ao GRAACC em comemoração aos 25 
anos de operação no Brasil. 

A tela foi leiloada por R$ 41 mil, através do site Cia Paulista de Leilões, e toda a renda
foi revertida ao tratamento dos pacientes do GRAACC.

Em abril o GRAACC lançou a série Encontros GRAACC com
o grande pensador contemporâneo Mario Sergio Cortella.

A ação tem como objetivo reunir grandes personalidades e
seus públicos em prol do combate ao câncer infantil. 

A palestra foi doada pelo filósofo e a Faculdade das Américas
(FAM) cedeu o local para o evento que reuniu cerca de
300 pessoas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 
Presidente
Sergio Antonio Garcia Amoroso 

Vice-presidente 
Jacinto Antonio Guidolin 

Conselheiros 
Alexandre Costa
Fernando Gomez Carmona 
Nelson Girardi 
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 Giuzio 
 
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

Anualmente o GRAACC é
auditado pela KPMG- Auditores
Independentes. As auditorias
podem ser conhecidas no site
www.graacc.org.br
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NOTA FISCAL PAULISTA

É muito prático contribuir com o GRAACC durante as 
suas compras. Basta baixar o aplicativo Nota Fiscal 
Paulista ou entrar no site da Secretaria da Fazenda e 
escolher o GRAACC como instituição beneficiada pelo 
programa.

Todas as vezes em que pedir o seu CPF na nota durante 
a compra, a sua doação será direcionada automatica-
mente à organização. Outra forma de ajudar é inserir
o cupom fiscal sem o CPF nas urnas do GRAACC, que 
podem ser encontradas em diversos estabelecimentos 
comerciais.

O GRAACC uniu-se aos cartórios de notas paulistas no 
projeto Legado Solidário. Idealizada pelo Colégio 
Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), a ação 
estimula a população a deixar parte de sua herança a 
instituições beneficentes por meio de testamento 
público.

Garanta a continuidade do seu legado ajudando a 
combater o câncer infantil! Saiba mais pelo telefone:
(11) 5908-9112.

| NOVIDADES |

GRAACC LANÇA LINHA DE PRODUTOSEMPRESAS QUE REALIZARAM CAMPANHAS E PARCERIAS EM PROL DO
GRAACC DE JANEIRO A JUNHO:

| NA PONTA DO LÁPIS |
DE JANEIRO A MAIO DE 2018

1ª Consulta
351

Casos novos
162

Consultas
médicas

15.744

Quimioterapias
(aplicações)

7.354
Radioterapia
(pacientes)

94
Radioterapia
(sessões)

3.176

Internações
632

Procedimentos
círurgicos

881
Transplantes de
medula óssea

27

TaTT xa de
ocupação (%) 

81,8
Média de
permanência (em dias)

10,4
Exames de
imagens

12.074

O GRAACC acaba de lançar uma nova linha de produtos.
São camisetas, copos, canecas, pôsteres e muitos outros
itens com ilustrações exclusivas e em vários modelos.

A nova coleção pode ser adquirida na Loja Online
GRAACC, que também tem produtos artesanais,
confeccionados pelos voluntários da instituição,
e bazares especiais com peças exclusivas doadas
por famosos. Toda a renda com a venda é revertida
para o Hospital do GRAACC.

O GRAACC agora tem uma linha especial de brindes.
São mais de 800 itens e todos podem ser personalizados.
Além de agradar e fidelizar, você está ajudando a curar
crianças com câncer.

Para solicitar orçamento dos produtos, acesse:
www.brindesocialgraacc.org.br.

| DESTAQUES |

BRINDES SOCIAIS

Uma revista que tem como foco as coisas simples da vida. Sorria é o resultado de uma parceria entre

a Droga Raia e a Editora Mol que, além de trazer matérias e artigos sobre atitudes do bem, destina

parte do valor da venda para o tratamento do câncer infantil. “O GRAACC é uma instituição que cuida

das pessoas, pensando sempre no bem-estar de cada um em primeiro lugar. E isso é muito importante

para a Droga Raia”, diz Maria Izabel Toro, Gerente de Investimento Social da Droga Raia.

Toda a primeira segunda-feira do mês, o Shopping Eldorado destina a renda líquida arrecadada com

o estacionamento ao GRAACC. A empresa também apoia eventos da instituição. “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”,

diz Lilian Piva, gerente de marketing do Shopping Eldorado.

A rede varejista realiza uma ação com os funcionários em que a cada R$ 2,00 doados por eles,

descontados de forma facultativa em folha de pagamento, a empresa dobra o valor e reverte os

recursos para o GRAACC. “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”, diz Marcio Ruiz, sócio-diretor da Torra Torra.

A Perfumaria Sumirê realizou a 11ª edição do evento “Beleza do Bem - Sumirê Fashion Show”,

que tem o GRAACC como beneficiado. E, pela 4ª vez, doou um automóvel 0km que será sorteado

com renda revertida para a instituição.

2M Empreendimentos, A.A.A.P.B. / Água Vida, ABAL, Associação Projeto Doce Viver, Atlantic Solutions, Avianca, BDO, Bebê Fofuxo,
BNP Paribas, Bradesco AMEX, Bradesco Bônus Clube, B-Science, Casa Santa Luzia, CBNT Consultoria e Assessoria Ltda., CBSM – Dotz, 
Center Tours, Cia de Dança Cisne Negro, CIS Sertic, Clube Audi A3, Colégio Eduardo Gomes / Fundação De Rotarianos de São Caetano 
do Sul, Comunidade Chinesa – Ano Novo Chinês, Confraria da Arte, CONIACC, DJ Ban, Dream Plastic, Editora Atlas / Grupo GEN, Editora 
Rocco – Raphael Draccon, Editora WMF Martins Fontes, Fã Clube Ultraviolet, Faculdade Sumaré, Febracis, FOM, Fundação Cultural - 
BNP Paribas, Fuse & Dale, GM Estamparia, GM IT, GTA, Hype Chic Baby Bum, IBEP – Editora Nacional, Instituto Cultural e Filantrópico 
General Motors, Instituto Sabrina Sato, Intelítera Editora – José Carlos De Lucca, Invita, It4cio, Itaú Cinemas, JHSF, Livelo, Lufthansa – 
LSG, MCM Corporate, Me Poupe na Web, Meseems, My Beauty, New Dog, Newlentes, Novitá Music, Pharmasol, Phoenix Mecano, 
Priscila Wagner Alta Confeitaria, Repassa, Restaurante América, Revista Investidor Institucional, Shopping Iguatemi, Santana Parque 
Shopping, Sonnervig, Quality –SAS, Taveri Participações Ltda, Thermo Fisher Scientific, Velocity Academia de Ginástica, Vepakum, VM 
Gelo, XP Investimentos CCTVM S.A e Yoga Casa Verde. 

www.lojagraacc.com.br
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Empresas que apuram com base no lucro real podem destinar parte de seu imposto de renda devido para os projetos do
GRAACC, por meio de leis de incentivo.

Fique ligado: o prazo para destinação é 28 de dezembro!

EM 2017, ESTAS FORAM AS EMPRESAS QUE DESTINARAM PARTE DE SEU IMPOSTO DE RENDA PARA O GRAACC:

ADOTE 
UM PACIENTE

O GRAACC possui um bazar permanente com venda 
de produtos em geral. Toda a arrecadação é destina-
da ao tratamento dos pacientes do hospital da 
instituição.

Venha conhecer de perto nossos produtos na Rua 
Pedro de Toledo, 598, de segunda a sexta, das 9h às 
17h. Porém, para funcionar, o espaço depende de 
você. Aceitamos doações de roupas, acessórios, 
brinquedos, calçados e itens de decoração em bom 
estado, que podem ser entregues na Rua Borges 
Lagoa, 565, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

Condomínios, escolas e empresas também podem 
fazer campanhas para arrecadar produtos para o 
bazar. Para facilitar a doação dos itens, o GRAACC,
em parceria com a Lemar Transportadora, leva
caixas de coleta ao local.

Para solicitar a sua, entre em contato pelo
telefone: (11) 5904-6579.

Para atender cerca de 3.700 crianças e adolescentes por ano, o GRAACC 
tem orçamento de mais de R$ 124 milhões. O custo aproximado mensal 
para o tratamento de cada paciente, portanto, é de R$ 2.800. Doando 
mensalmente tal valor, as empresas podem participar do Programa 
Adote um Paciente do GRAACC, ajudando a custear a manutenção das 
atividades do complexo hospitalar.

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 177 crianças e 
adolescentes. “Apoiar o GRAACC, uma instituição séria e que faz um 
grande trabalho no combate ao câncer infantil, é mais uma maneira de 
mostrar a preocupação e atuação em projetos sociais que a Zurich 
possui nos países em que está presente”, explica Edson Franco, CEO da 
empresa. Para saber mais sobre o programa: (11) 5904-6607.

| GENTE DO BEM |

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES

AKZO NOBEL / TINTAS CORAL

ARTERIS

BAIN & COMPANY

BANCO ALFA

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

BANCO DAYCOVAL

BANCO PAULISTA

BANCO VOTORANTIM

BAUDUCCO - PANDURATA ALIMENTOS

BLUE CYCLE DISTRIBUIDORA

CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA 

CENTRAL NACIONAL UNIMED

CHEVRON ORONITE BRASIL

CORRECTA ALIMENTOS

CVC CORP

DHL LOGISTICS BRAZIL

ECOM ENERGIA

HASBRO DO BRASIL

JAEPEL

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL E
JANSSEN BRASIL

LORENZETTI

MAYEKAWA

MONTANA QUÍMICA

ORIZON

PORTOCRED S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RAÇA TRANSPORTES

RAÍZEN

RAZZO

RENASCENÇA DTVM 

SIDERAL LINHAS AÉREAS

TEGMA

TIMKEN DO BRASIL

VALSPAR

VERIFONE

VOGLER INGREDIENTS

YAKULT

YAMAHA ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO

ZURICH

Klaus von Bauer completou 50 anos em fevereiro e o 
presente que solicitou aos convidados de sua festa foi uma 
doação ao GRAACC. “A escolha pelo GRAACC foi pela 
seriedade do hospital e pela proximidade de nossa residên-
cia. Tivemos um ótimo retorno dos convidados e ainda 
impulsionamos uma corrente do bem, inspirando todos a 
fazerem o mesmo em suas comemorações ou doarem de 
outras formas. 

Foi um ato bonito que nos emocionou do fundo do coração”, 
conta Miriam, esposa do aniversariante. Para o casal, a doação 
online em página especial sobre a festa no site do GRAACC foi 
perfeita. “Os convidados deixam de ter a preocupação com a 
escolha do presente, já que foi o aniversariante quem 
escolheu. Além disso, tiveram a praticidade de fazer tudo em 
casa, pela internet, e ainda com o bônus de sentir que estão 
fazendo o bem”, disse Miriam.
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CAMPANHA INSTITUCIONAL

A nova campanha institucional do GRAACC está no ar e pode ser
vista nas TVs, rádios e internet. Com o conceito ‘Você faz o GRAACC’,
a campanha intitulada “State of the Art Hospitals” mostra que não
é necessário sair do país para encontrar um hospital com tecnologia
de ponta e equipes altamente qualificadas para oferecer tratamento
humanizado com altos índices de cura para crianças e adolescentes
com câncer.

As imagens foram feitas no Hospital do GRAACC, sem cenários
construídos, e com a participação de pacientes da instituição, com
destaque para o pequeno Enzo Gomes Ortega Guedes Gondim. A
agência Ogilvy Brasil assina a criação; a Trator Filmes, a produção;
e Will Mazzola, a direção do filme. Tudo doado ao GRAACC. 

Assista ao vídeo em www.graacc.org.br
ou acesse com o QR code ao lado.

| EMPRESA INVESTIDORA |

Empresas podem participar do Programa Empresa Investidora do GRAACC e contar com visibilidade
especial. "Temos orgulho em ser parceira do GRAACC. Estamos seguindo nossos valores e
empenhados em exercer a cidadania, assumindo de forma crescente uma postura social ética e
responsável", diz Renata Monteiro, presidente da APSIS, que investe no GRAACC. Para saber mais
sobre o programa, ligue: (11) 5904-6607.

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE ESTÃO INVESTINDO NO GRAACC:

 ANA CAROLINA FREITAS
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Ana Carolina Freitas tinha apenas 14 anos quando recebeu a 
pior notícia de sua vida: estava com um tumor ósseo em 
estágio avançado. Residente no litoral do Rio Grande do Sul, 
ela tentou um tratamento em Porto Alegre. “Os médicos 
concluíram que me tratando lá minhas chances de cura seriam 
baixíssimas e eu teria que ter o braço amputado. Me indicaram 
procurar um centro de referência na doença”, relembra. Uma 
médica da equipe havia feito residência no Hospital do 
GRAACC e a encaminhou para São Paulo.

Chegando ao GRAACC, a menina teve a primeira boa notícia:
não precisaria amputar o braço.Ela fez uma cirurgia para 
substituir o osso doente por uma prótese. “Além do procedi-
mento cirúrgico, eu passei por inúmeras sessões de quimiote-

rapias. O tratamento do câncer é muito complicado, dolorido, 
mas com certeza se tornou muito mais leve no GRAACC, 
graças à equipe humanizada e tecnologia de
ponta”, conta Ana Carolina, atualmente com 18 anos, curada e 
estudante de Direito.

O Hospital do GRAACC conta com uma equipe completa 
especializada em tumores ósseos e dispõe de modernas 
endopróteses e de material ortopédico necessário para as 
cirurgias de conservação do membro.

Sua doação garante qualidade de vida aos pacientes curados 
pelo GRAACC e um futuro todo pela frente a adolescentes, 
como a Carol.

Carol,
durante o tratamento
no GRAACC

Carol, hoje.

|NOSSO ORGULHO|

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
DE CATANDUVA/SP

ACTUA TRADE

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFGLOBAL BRAZIL

AIRTEMP

ALL TRUST SERVIÇOS E
CONSULTORIA

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

BOMAX DO BRASIL

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ESTERILIZAÇÃO

CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE
PAPEL E EMBALAGENS

CLARIN RESINAS PLÁSTICAS

CORBAN EMBALAGENS

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

DOCTOR FEET

DRINA PRESENTES

ECOSCARD

EMISSORAS ASSESSORIA EM 
COMÉRCIO EXTERIOR

FERNANDES, FIGUEIREDO, 
FRANÇOSO E PETROS ADVOGADOS

FLAVIO MOTOS

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS

GERMED PHARMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GRUPO DARYUS

HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS

HSLAW

ICB - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO BARCHA

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO CARDIOS DE ENSINO E 
PESQUISA

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO

JOTAMENON / YESSMOTO

KOOSMETICS

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LCV EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES

LELLO

LIBERCON ENGENHARIA

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJAS MATSUMOTO

LOOK QUÍMICA

MELITTA DO BRASIL

MILENO COMERCIAL

MINAS DE PRESENTES

MUNDIE E ADVOGADOS

OLIVEIRA CAMPOS & GIORI 
ADVOGADOS

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

OXXYNET

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

PIRAQUÊ

QUORUM ESSÊNCIAS

RN INCORPORADORA &
CONSTRUTORA

ROWA DO BRASIL

SPGEO ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

TAIMES COMERCIAL

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL

TOP AGROPECUÁRIA E
PARTICIPAÇÕES

UNS IDIOMAS

VBSO ADVOGADOS

VEPAKUM EMBALAGENS

VOGEL TELECOM

WORKING  ASSOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

ZBRA SOLUÇÕES

EMPRESA
INVESTIDORA
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EM AGOSTO VOCÊ TEM UM ENCONTRO COM A SOLIDARIEDADE

| CAPA |

Em maio, parceiros e voluntários da Casa Ronald McDonald
São Paulo - Moema realizaram a 2ª Feijoada do Bem.

Foram arrecadados R$ 70.668, que serão investidos na
manutenção do local. Para saber mais sobre a casa que
hospeda os pacientes do GRAACC e seus acompanhantes,
acesse: www.casaronaldspmoema.org.br.
 

SAIBA QUAIS FORAM AS EMPRESAS QUE SE DESTACARAM NA CAMPANHA McDIA FELIZ 2017:

Em fevereiro, o Hospital do GRAACC inaugurou o Espaço da 
Família Ronald McDonald, para oferecer conforto e acolhi-
mento aos pacientes e acompanhantes que ficam esperando 
para voltar às suas casas. O local é uma parceria do GRAACC 
com o Instituto Ronald McDonald e irá beneficiar mais de três 
mil pacientes por ano. “Entendemos que ao oferecer infraes-
trutura, ambientes e atividades que tornam o tempo de 
espera menos desgastante, estamos contribuindo para 
diminuir o impacto do tratamento contra o câncer, que é 
longo e requer muitas horas dentro de um ambiente hospita-
lar”, explica o superintendente do Instituto Ronald McDonald, 
Francisco Neves.

Para a viabilização da reforma e a implementação do novo 
espaço no hospital foram investidos R$ 550 mil, arrecadados 
na campanha McDia Feliz. “O local é resultado de nosso 
constante investimento na humanização do atendimento 
hospitalar. Neste ambiente, pacientes e familiares têm mais 
conforto, tranquilidade e privacidade para aguardarem o 
momento de retornar para casa”, diz Dr. Sérgio Petrilli, 

superintendente médico do GRAACC. O projeto arquitetônico, 
do Atelier Cenográfico, privilegiou as crianças e adolescentes, 
mas também pensou nos adultos. Há nichos privativos com 
sofás, que lembram cabines de trens; uma sala de acolhimen-
to; uma copa, onde são distribuídas refeições; 40 guarda-vo-
lumes de diversos tamanhos para as bagagens; sanitários, 
vestiários e chuveiros. As paredes divisórias e os móveis têm 
formato circular. “Em ambientes hospitalares há muitas 
coisas que devem ser aceitas, como o diagnóstico e o 
tratamento. O formato arredondado é menos autoritário, os 
móveis orgânicos contrastam com a dureza da realidade”, 
explica Ângela Maciel Barbosa, arquiteta responsável pelo 
desenho do local.

O espaço faz parte da rotina de Cristiane de Souza Alves, mãe 
da paciente Ludmila Thaís, de 14 anos. “Somos de Mauá e, 
nestes três meses de tratamento, chegamos sempre bem 
cedo, então descansamos aqui, nos atualizando com o celular, 
até a hora da consulta ou do procedimento. É muito bom e 
confortável!”, elogia.

ESPAÇO DA FAMÍLIA RONALD McDONALD

RealizaçãoCoordenação

No dia 25 de agosto, acontece o McDia Feliz. Toda a renda do 
Big Mac, descontados os impostos, beneficia crianças e 
adolescentes. Os tíquetes antecipados de Big Mac já podem 
ser adquiridos no GRAACC.

Em 2018, a campanha completa 30 anos com mais de R$ 200 
milhões doados para a causa do combate ao câncer infantoju-
venil. A grande novidade é que mais crianças e jovens serão 
beneficiados, porque a causa da educação também será 
contemplada no Brasil, por meio do Instituto Ayrton Senna.

O GRAACC participa deste grande movimento de solidarieda-
de há 27 anos e já recebeu mais de R$ 68 milhões, que foram 
investidos em várias áreas do hospital, como UTI, Centro de 
Transplante de Medula Óssea, além da construção da Casa 

Ronald McDonald São Paulo – Moema e do Espaço da Família 
(leia na página ao lado). Organizado pelo Instituto Ronald
McDonald, o McDia Feliz é uma grande festa da sociedade.

Algumas empresas adquirem tíquetes antecipados e, além de 
beneficiar o GRAACC com a renda do sanduíche, doam o Big 
Mac para crianças e adolescentes de escolas públicas, creches, 
abrigos e outras instituições sociais, aumentando, assim,  o 
potencial da campanha e ajudando duas vezes.

Você também pode contribuir com essa causa. Basta adquirir 
tíquetes antecipados e engajar seus amigos e familiares a 
fazerem o mesmo. Participe!

Entre em contato pelo telefone: (11) 5908-9100. 

Em 2017, o GRAACC recebeu a renda do Big Mac de 116 lojas do McDonald’s.
Foram mais de 473 mil sanduíches vendidos e mais de R$ 7 milhões doados
ao Hospital do GRAACC. Biolab, Comunidade Chinesa, Eurofarma e
Prefeitura de Barueri adquiriram, juntas, 103.166 tíquetes antecipados.
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CAMPANHA INSTITUCIONAL

A nova campanha institucional do GRAACC está no ar e pode ser
vista nas TVs, rádios e internet. Com o conceito ‘Você faz o GRAACC’,
a campanha intitulada “State of the Art Hospitals” mostra que não
é necessário sair do país para encontrar um hospital com tecnologia
de ponta e equipes altamente qualificadas para oferecer tratamento
humanizado com altos índices de cura para crianças e adolescentes
com câncer.

As imagens foram feitas no Hospital do GRAACC, sem cenários
construídos, e com a participação de pacientes da instituição, com
destaque para o pequeno Enzo Gomes Ortega Guedes Gondim. A
agência Ogilvy Brasil assina a criação; a Trator Filmes, a produção;
e Will Mazzola, a direção do filme. Tudo doado ao GRAACC. 

Assista ao vídeo em www.graacc.org.br
ou acesse com o QR code ao lado.

| EMPRESA INVESTIDORA |

Empresas podem participar do Programa Empresa Investidora do GRAACC e contar com visibilidade
especial. "Temos orgulho em ser parceira do GRAACC. Estamos seguindo nossos valores e
empenhados em exercer a cidadania, assumindo de forma crescente uma postura social ética e
responsável", diz Renata Monteiro, presidente da APSIS, que investe no GRAACC. Para saber mais
sobre o programa, ligue: (11) 5904-6607.

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE ESTÃO INVESTINDO NO GRAACC:

 ANA CAROLINA FREITAS
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Ana Carolina Freitas tinha apenas 14 anos quando recebeu a 
pior notícia de sua vida: estava com um tumor ósseo em 
estágio avançado. Residente no litoral do Rio Grande do Sul, 
ela tentou um tratamento em Porto Alegre. “Os médicos 
concluíram que me tratando lá minhas chances de cura seriam 
baixíssimas e eu teria que ter o braço amputado. Me indicaram 
procurar um centro de referência na doença”, relembra. Uma 
médica da equipe havia feito residência no Hospital do 
GRAACC e a encaminhou para São Paulo.

Chegando ao GRAACC, a menina teve a primeira boa notícia:
não precisaria amputar o braço.Ela fez uma cirurgia para 
substituir o osso doente por uma prótese. “Além do procedi-
mento cirúrgico, eu passei por inúmeras sessões de quimiote-

rapias. O tratamento do câncer é muito complicado, dolorido, 
mas com certeza se tornou muito mais leve no GRAACC, 
graças à equipe humanizada e tecnologia de
ponta”, conta Ana Carolina, atualmente com 18 anos, curada e 
estudante de Direito.

O Hospital do GRAACC conta com uma equipe completa 
especializada em tumores ósseos e dispõe de modernas 
endopróteses e de material ortopédico necessário para as 
cirurgias de conservação do membro.

Sua doação garante qualidade de vida aos pacientes curados 
pelo GRAACC e um futuro todo pela frente a adolescentes, 
como a Carol.

Carol,
durante o tratamento
no GRAACC

Carol, hoje.

|NOSSO ORGULHO|

1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
DE CATANDUVA/SP

ACTUA TRADE

ADRIANO SILVA IMÓVEIS

AFGLOBAL BRAZIL

AIRTEMP

ALL TRUST SERVIÇOS E
CONSULTORIA

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

BOMAX DO BRASIL

CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ESTERILIZAÇÃO

CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE
PAPEL E EMBALAGENS

CLARIN RESINAS PLÁSTICAS

CORBAN EMBALAGENS

CRIOGÊNESIS

CS BRASIL

DOCTOR FEET

DRINA PRESENTES

ECOSCARD

EMISSORAS ASSESSORIA EM 
COMÉRCIO EXTERIOR

FERNANDES, FIGUEIREDO, 
FRANÇOSO E PETROS ADVOGADOS

FLAVIO MOTOS

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS

GERMED PHARMA

GIRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

GRUPO DARYUS

HERDAL SOLUÇÕES & PRODUTOS

HSLAW

ICB - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO BARCHA

INSTITUTO BEM BRASIL

INSTITUTO CARDIOS DE ENSINO E 
PESQUISA

INSTITUTO JULIO SIMÕES

INSTITUTO NET CLARO EMBRATEL

INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO

JOTAMENON / YESSMOTO

KOOSMETICS

KUKA PRODUTOS INFANTIS

L.O. BAPTISTA ADVOGADOS

LCV EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES

LELLO

LIBERCON ENGENHARIA

LOFT COMERCIAL E SERVIÇOS

LOJAS MATSUMOTO

LOOK QUÍMICA

MELITTA DO BRASIL

MILENO COMERCIAL

MINAS DE PRESENTES

MUNDIE E ADVOGADOS

OLIVEIRA CAMPOS & GIORI 
ADVOGADOS

ONDINA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

OXXYNET

PHYTOESSENCE FRAGRÂNCIAS

PIRAQUÊ

QUORUM ESSÊNCIAS

RN INCORPORADORA &
CONSTRUTORA

ROWA DO BRASIL

SPGEO ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES

STECK MATERIAIS ELÉTRICOS

TAIMES COMERCIAL

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL

TOP AGROPECUÁRIA E
PARTICIPAÇÕES

UNS IDIOMAS

VBSO ADVOGADOS

VEPAKUM EMBALAGENS

VOGEL TELECOM

WORKING  ASSOCIAÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

ZBRA SOLUÇÕES

EMPRESA
INVESTIDORA
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Empresas que apuram com base no lucro real podem destinar parte de seu imposto de renda devido para os projetos do
GRAACC, por meio de leis de incentivo.

Fique ligado: o prazo para destinação é 28 de dezembro!

EM 2017, ESTAS FORAM AS EMPRESAS QUE DESTINARAM PARTE DE SEU IMPOSTO DE RENDA PARA O GRAACC:

ADOTE 
UM PACIENTE

O GRAACC possui um bazar permanente com venda 
de produtos em geral. Toda a arrecadação é destina-
da ao tratamento dos pacientes do hospital da 
instituição.

Venha conhecer de perto nossos produtos na Rua 
Pedro de Toledo, 598, de segunda a sexta, das 9h às 
17h. Porém, para funcionar, o espaço depende de 
você. Aceitamos doações de roupas, acessórios, 
brinquedos, calçados e itens de decoração em bom 
estado, que podem ser entregues na Rua Borges 
Lagoa, 565, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.

Condomínios, escolas e empresas também podem 
fazer campanhas para arrecadar produtos para o 
bazar. Para facilitar a doação dos itens, o GRAACC,
em parceria com a Lemar Transportadora, leva
caixas de coleta ao local.

Para solicitar a sua, entre em contato pelo
telefone: (11) 5904-6579.

Para atender cerca de 3.700 crianças e adolescentes por ano, o GRAACC 
tem orçamento de mais de R$ 124 milhões. O custo aproximado mensal 
para o tratamento de cada paciente, portanto, é de R$ 2.800. Doando 
mensalmente tal valor, as empresas podem participar do Programa 
Adote um Paciente do GRAACC, ajudando a custear a manutenção das 
atividades do complexo hospitalar.

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 177 crianças e 
adolescentes. “Apoiar o GRAACC, uma instituição séria e que faz um 
grande trabalho no combate ao câncer infantil, é mais uma maneira de 
mostrar a preocupação e atuação em projetos sociais que a Zurich 
possui nos países em que está presente”, explica Edson Franco, CEO da 
empresa. Para saber mais sobre o programa: (11) 5904-6607.

| GENTE DO BEM |

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES

AKZO NOBEL / TINTAS CORAL

ARTERIS

BAIN & COMPANY

BANCO ALFA

BANCO BNP PARIBAS BRASIL

BANCO DAYCOVAL

BANCO PAULISTA

BANCO VOTORANTIM

BAUDUCCO - PANDURATA ALIMENTOS

BLUE CYCLE DISTRIBUIDORA

CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA 

CENTRAL NACIONAL UNIMED

CHEVRON ORONITE BRASIL

CORRECTA ALIMENTOS

CVC CORP

DHL LOGISTICS BRAZIL

ECOM ENERGIA

HASBRO DO BRASIL

JAEPEL

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL E
JANSSEN BRASIL

LORENZETTI

MAYEKAWA

MONTANA QUÍMICA

ORIZON

PORTOCRED S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RAÇA TRANSPORTES

RAÍZEN

RAZZO

RENASCENÇA DTVM 

SIDERAL LINHAS AÉREAS

TEGMA

TIMKEN DO BRASIL

VALSPAR

VERIFONE

VOGLER INGREDIENTS

YAKULT

YAMAHA ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO

ZURICH

Klaus von Bauer completou 50 anos em fevereiro e o 
presente que solicitou aos convidados de sua festa foi uma 
doação ao GRAACC. “A escolha pelo GRAACC foi pela 
seriedade do hospital e pela proximidade de nossa residên-
cia. Tivemos um ótimo retorno dos convidados e ainda 
impulsionamos uma corrente do bem, inspirando todos a 
fazerem o mesmo em suas comemorações ou doarem de 
outras formas. 

Foi um ato bonito que nos emocionou do fundo do coração”, 
conta Miriam, esposa do aniversariante. Para o casal, a doação 
online em página especial sobre a festa no site do GRAACC foi 
perfeita. “Os convidados deixam de ter a preocupação com a 
escolha do presente, já que foi o aniversariante quem 
escolheu. Além disso, tiveram a praticidade de fazer tudo em 
casa, pela internet, e ainda com o bônus de sentir que estão 
fazendo o bem”, disse Miriam.
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NOTA FISCAL PAULISTA

É muito prático contribuir com o GRAACC durante as 
suas compras. Basta baixar o aplicativo Nota Fiscal 
Paulista ou entrar no site da Secretaria da Fazenda e 
escolher o GRAACC como instituição beneficiada pelo 
programa.

Todas as vezes em que pedir o seu CPF na nota durante 
a compra, a sua doação será direcionada automatica-
mente à organização. Outra forma de ajudar é inserir
o cupom fiscal sem o CPF nas urnas do GRAACC, que 
podem ser encontradas em diversos estabelecimentos 
comerciais.

O GRAACC uniu-se aos cartórios de notas paulistas no 
projeto Legado Solidário. Idealizada pelo Colégio 
Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), a ação 
estimula a população a deixar parte de sua herança a 
instituições beneficentes por meio de testamento 
público.

Garanta a continuidade do seu legado ajudando a 
combater o câncer infantil! Saiba mais pelo telefone:
(11) 5908-9112.

| NOVIDADES |

GRAACC LANÇA LINHA DE PRODUTOSEMPRESAS QUE REALIZARAM CAMPANHAS E PARCERIAS EM PROL DO
GRAACC DE JANEIRO A JUNHO:

| NA PONTA DO LÁPIS |
DE JANEIRO A MAIO DE 2018

1ª Consulta
351

Casos novos
162

Consultas
médicas

15.744

Quimioterapias
(aplicações)

7.354
Radioterapia
(pacientes)

94
Radioterapia
(sessões)

3.176

Internações
632

Procedimentos
círurgicos

881
Transplantes de
medula óssea

27

TaTT xa de
ocupação (%) 

81,8
Média de
permanência (em dias)

10,4
Exames de
imagens

12.074

O GRAACC acaba de lançar uma nova linha de produtos.
São camisetas, copos, canecas, pôsteres e muitos outros
itens com ilustrações exclusivas e em vários modelos.

A nova coleção pode ser adquirida na Loja Online
GRAACC, que também tem produtos artesanais,
confeccionados pelos voluntários da instituição,
e bazares especiais com peças exclusivas doadas
por famosos. Toda a renda com a venda é revertida
para o Hospital do GRAACC.

O GRAACC agora tem uma linha especial de brindes.
São mais de 800 itens e todos podem ser personalizados.
Além de agradar e fidelizar, você está ajudando a curar
crianças com câncer.

Para solicitar orçamento dos produtos, acesse:
www.brindesocialgraacc.org.br.

| DESTAQUES |

BRINDES SOCIAIS

Uma revista que tem como foco as coisas simples da vida. Sorria é o resultado de uma parceria entre

a Droga Raia e a Editora Mol que, além de trazer matérias e artigos sobre atitudes do bem, destina

parte do valor da venda para o tratamento do câncer infantil. “O GRAACC é uma instituição que cuida

das pessoas, pensando sempre no bem-estar de cada um em primeiro lugar. E isso é muito importante

para a Droga Raia”, diz Maria Izabel Toro, Gerente de Investimento Social da Droga Raia.

Toda a primeira segunda-feira do mês, o Shopping Eldorado destina a renda líquida arrecadada com

o estacionamento ao GRAACC. A empresa também apoia eventos da instituição. “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”,

diz Lilian Piva, gerente de marketing do Shopping Eldorado.

A rede varejista realiza uma ação com os funcionários em que a cada R$ 2,00 doados por eles,

descontados de forma facultativa em folha de pagamento, a empresa dobra o valor e reverte os

recursos para o GRAACC. “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”, diz Marcio Ruiz, sócio-diretor da Torra Torra.

A Perfumaria Sumirê realizou a 11ª edição do evento “Beleza do Bem - Sumirê Fashion Show”,

que tem o GRAACC como beneficiado. E, pela 4ª vez, doou um automóvel 0km que será sorteado

com renda revertida para a instituição.

2M Empreendimentos, A.A.A.P.B. / Água Vida, ABAL, Associação Projeto Doce Viver, Atlantic Solutions, Avianca, BDO, Bebê Fofuxo,
BNP Paribas, Bradesco AMEX, Bradesco Bônus Clube, B-Science, Casa Santa Luzia, CBNT Consultoria e Assessoria Ltda., CBSM – Dotz, 
Center Tours, Cia de Dança Cisne Negro, CIS Sertic, Clube Audi A3, Colégio Eduardo Gomes / Fundação De Rotarianos de São Caetano 
do Sul, Comunidade Chinesa – Ano Novo Chinês, Confraria da Arte, CONIACC, DJ Ban, Dream Plastic, Editora Atlas / Grupo GEN, Editora 
Rocco – Raphael Draccon, Editora WMF Martins Fontes, Fã Clube Ultraviolet, Faculdade Sumaré, Febracis, FOM, Fundação Cultural - 
BNP Paribas, Fuse & Dale, GM Estamparia, GM IT, GTA, Hype Chic Baby Bum, IBEP – Editora Nacional, Instituto Cultural e Filantrópico 
General Motors, Instituto Sabrina Sato, Intelítera Editora – José Carlos De Lucca, Invita, It4cio, Itaú Cinemas, JHSF, Livelo, Lufthansa – 
LSG, MCM Corporate, Me Poupe na Web, Meseems, My Beauty, New Dog, Newlentes, Novitá Music, Pharmasol, Phoenix Mecano, 
Priscila Wagner Alta Confeitaria, Repassa, Restaurante América, Revista Investidor Institucional, Shopping Iguatemi, Santana Parque 
Shopping, Sonnervig, Quality –SAS, Taveri Participações Ltda, Thermo Fisher Scientific, Velocity Academia de Ginástica, Vepakum, VM 
Gelo, XP Investimentos CCTVM S.A e Yoga Casa Verde. 

www.lojagraacc.com.br
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| ENTRE NÓS |

| AGENDA |

Com grande alegria compartilhamos com você a inauguração, neste primeiro
semestre, do Espaço da Família Ronald McDonald. Agora, pacientes e
acompanhantes contam com um local confortável em nosso hospital,
enquanto esperam para voltar para casa.

O apoio para a construção do ambiente veio do McDia Feliz, que neste ano
será realizado no dia 25 de agosto. Nas próximas páginas, você saberá como
participar da campanha, além de conhecer outras conquistas de nossa instituição.

Obrigado por fazer parte do GRAACC e, assim, ajudar milhares de crianças a terem
um futuro todo pela frente.

Boa leitura!

GRAACC Futebol Clube
Primeira semana de dezembro
Estádio do Pacaembu - SP

Jantar Italiano GRAACC
18 de outubro
Esporte Clube Pinheiros – SP
Reservas: (11) 5908-9100

Festival de Música GRAACC
4 de novembro - Espaço das Américas - SP
Show da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI - SP
Regência do maestro João Carlos Martins e participação especial
do Palavra Cantada - Ingressos: Ticket360 – a partir de agosto

Doação de IR
Até 28 de dezembro - Pessoas físicas podem destinar até 6% do
Imposto de Renda devido para o GRAACC; empresas, até 1% por
meio do FUMCAD. Saiba mais em www.graacc.org.br

Cartões de Natal GRAACC
A partir de setembro na loja virtual do GRAACC
Confira os nossos modelos
www.lojagraacc.com.br

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, Itaú 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.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
O Hospital do GRAACC recebeu mais um reconhecimento: o prêmio Melhores Empresas em
Satisfação dos Clientes – Hospitais, promovido pelo instituto de pesquisa MESC. A pesquisa,
realizada entre maio de 2017 e abril de 2018, comprovou a qualidade do atendimento oferecido
por profissionais e voluntários aos pacientes do GRAACC.

JANTAR
ITALIANO
16º Desde 2002

CONGRESSO INTERNACIONAL

A Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP) e a Sociedade Latino-
Americana de Neuro-Oncologia (SNOLA) realizaram um congresso com sede em São Paulo
com mais de 1 mil inscritos. A diretora clínica do GRAACC, Dra. Andrea Capellano, foi a
presidente do congresso e apresentou um protocolo de tratamento clínico; e a coordenadora
de Psicologia e Psicanálise do GRAACC, Renata Petrilli, foi a vice-presidente.

O evento contou com o apoio institucional do GRAACC, que também apresentou em um
estande a estrutura de seu hospital aos participantes. O GRAACC ainda foi responsável
pela coordenação e organização do I Encontro Latino-Americano de Familiares de Pacientes
com Câncer Infantil, com o tema: “Cuidando do Cuidador - um panorama sobre o papel da
família com crianças e adolescentes com câncer”.

 

McDia Feliz
25 de agosto. Garanta seus tíquetes Big Mac antecipados
pelo telefone: (11) 5908-9100

25 ANOS DA UNITED AIRLINES NO BRASIL

Pelo segundo ano consecutivo, o GRAACC recebeu a certificação Great Place to
Work 2018. Mais de 75% dos funcionários declararam à pesquisa que o GRAACC
é um excelente lugar para se trabalhar.

Este resultado garante a participação da instituição no ranking Melhores Empresas
para Trabalhar – Great Place to Work – Saúde – Hospitais 2018, que é promovido
pelo GPTW Brasil em parceria com a Live Healthcare Media.

do

GREAT PLACE TO WORK

| ACONTECEU |

Uma obra de arte do muralista Eduardo Kobra foi o presente que a companhia aérea 
United Airlines, em parceria com o artista, doou ao GRAACC em comemoração aos 25 
anos de operação no Brasil. 

A tela foi leiloada por R$ 41 mil, através do site Cia Paulista de Leilões, e toda a renda
foi revertida ao tratamento dos pacientes do GRAACC.

Em abril o GRAACC lançou a série Encontros GRAACC com
o grande pensador contemporâneo Mario Sergio Cortella.

A ação tem como objetivo reunir grandes personalidades e
seus públicos em prol do combate ao câncer infantil. 

A palestra foi doada pelo filósofo e a Faculdade das Américas
(FAM) cedeu o local para o evento que reuniu cerca de
300 pessoas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 
Presidente
Sergio Antonio Garcia Amoroso 

Vice-presidente 
Jacinto Antonio Guidolin 

Conselheiros 
Alexandre Costa
Fernando Gomez Carmona 
Nelson Girardi 
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 Giuzio 
 
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

Anualmente o GRAACC é
auditado pela KPMG- Auditores
Independentes. As auditorias
podem ser conhecidas no site
www.graacc.org.br
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Hospital do GRAACC
tem nova ala para

acolhimento das
famílias

Vem aíMais de 9,3 mil
pessoas pelo
GRAACC

Mais de 9.300 pessoas correram ou caminharam nos arredores
do Parque do Ibirapuera, no dia 13 de maio em São Paulo, com
o objetivo de contribuir para o tratamento dos pacientes do
GRAACC. O valor arrecadado foi de R$ 1,2 milhão.

Neste ano, além das inscrições individuais e de grupos, foram
realizadas inscrições para crianças e famílias. A prova contou
com três percursos: 10km e 5km para corredores e 3km para
os caminhantes. A organização dessa edição foi da Iguana
Sports.

Colaboração

Patrocínio Master

Apoio

Organização Divulgação

Instituto

18ª CORRIDA E CAMINHADA GRAACC

Informativo GRAACC • Ano 14 • Janeiro a Junho • 2018 • nº 50

O GRAACC reuniu mais de 700 pessoas em seu Jantar de 
Gala, na Sala São Paulo, no dia 18 de junho.

A noite contou com a presença do ator Reynaldo
Gianecchini, como mestre de cerimônias, e uma apresenta-
ção da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, regida 
pelo renomado maestro João Carlos Martins, com
participação especial da cantora Sandy.

O jantar foi assinado por Neka Menna Barreto, e teve 
totalidade das vendas dos convites destinada ao
tratamento das crianças e adolescentes do Hospital do 
GRAACC.

| ACONTECEU |

Patrocínio
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