www.aacc.org.b

Relatório de Atividades
AACC 2012

AACC – Associação de Apoio à Criança Com Câncer – CNPJ 54.963.061/0001-83 Rua Borges Lagoa, 1603
Vila Clementino – S. Paulo-SP Tel. 5084-5434

www.aacc.org.b

JUSTIFICATIVA
Surgem, anualmente, no Brasil cerca de aproximadamente 11 a 12 mil novos casos de câncer
pediátrico. Hoje, porém, com mais qualidade de vida, costuma ser curado em 70% das crianças e
adolescentes.
O câncer pediátrico pode afetar qualquer célula do organismo, com mais frequência as do sistema
sanguíneo. Ele raramente é hereditário e seu surgimento depende principalmente de alterações
genéticas que ocorrem nas próprias células tumorais.
Responsáveis por uma parte importante dos casos estão as leucemias, cerca de 30% do total
(frequência é de 1:25.000 indivíduos do grupo etário de 0 a 14 anos, com maior frequência entre 2 e 5
anos). Logo em seguida, estão os tumores primários do sistema nervoso central, linfomas,
neuroblastomas, tumores renais sarcomas*.
Por ter uma das melhores redes de atendimento do país, a cidade acaba recebendo um grande
número de pacientes vindos do Interior de outros Estados em busca de tratamento.
Segundo estimativas do setor, 60% da capacidade total é o atendimento de pacientes de outros
estados.
Como o tratamento de câncer e um tratamento longo e contínuo, muitas destas crianças precisam
ficar morando em São Paulo para que possam submeter-se corretamente ao tratamento
recomendado, que ode durar vários anos.
Além disso, o tratamento é disperso por vários serviços espalhados pela cidade, não existindo nenhum
centro de atendimento capacitado para o atendimento global ao paciente, obrigando-o a buscar, em
diferentes locais, por seus próprios meios, os recursos assistênciais necessários ao seu tratamento.
Por tusso isso, a AACC, através da Casa de Apoio, visa investir na melhoria da qualidade de vida destes
pacientes e de seus acompanhantes, proporcionando-lhes um lugar para morar durante o tratamento,
alimentação e todos os acompanhamentos médico, psicológico e social necessário.

*INFORMAÇÕES:
Instituto Ronald McDonald - www.instituto-ronald.org.br
Abrale Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia - www.abrale.org.br
Coren SP - www.coren-sp.gov.br
INCA Instituto Nacional do Câncer - www.inca.gov.br
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NOSSO TRABALHO
Atualmente a AACC possui duas unidades de atendimento: Unidade de Alojamento (inaugurado em 11 de abril de
1985) e Unidade de Suporte Educacional (em funcionamento desde 1995).
O Conselho Deliberativo elege, a cada 3 anos, a Diretoria executiva.
O atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogas, pedagoga e assistentes sociais,
com as seguintes capacidades de atendimento:
Atendimento a internos – Capacidade para atender até 66 pessoas (crianças, adolescentes e acompanhantes) por
dia com alojamento, alimentação e transporte para ida e volta aos hospitais, medicamentos (quando não fornecido
pelos hospitais), roupas, calçados, produtos de higiene pessoal, 5 refeições diárias;
Atendimento escolar – Capacidade de atendimento de até 20 alunos por dia (atendimento complementar de grande
importância porque o tratamento da criança geralmente se estende por meses ou mesmo anos e quando ela retorna
ao lar certamente enfrentará dificuldades advindas da defasagem escolar);
Atendimento à família – Distribuição de até 50 cestas básicas por mês para famílias de crianças em tratamento
cadastradas na organização.
Suporte a funerais – A AACC dispõe de 3 jazigos e oferece suporte financeiro para estes serviços.

AACC FAZENDO HISTÓRIA
A AACC é uma instituição social sem fins lucrativos que nasceu da sensibilização de seus fundadores que, havendo
passado por uma traumática situação de leucemia em seu próprio filho Thiago Cavalcanti Rotta, viram-se de maneira
repentina obrigados a mudar-se para Seatlle, nos Estados Unidos da América, já que não havia à época condições
para o transplante de medula óssea no Brasil.
Sentindo na própria pele as dificuldades advindas da mudança, acompanhamento da doença, a vida em um local
diferente, com uma cultura e língua diferentes, os fundadores das AACC puderam avaliar por si próprios a
importância do suporte aos pacientes e suas famílias durante o tratamento e quanto esse apoio pode minimizar
dificuldades e facilitar o processo de cura.
Ao longo do tempo, o trabalho foi sendo reconhecido pela comunidade por sua seriedade e algumas mudanças
foram acontecendo em nossas instalações.
De início, no ano de 1985, um pequeno sobrado oferecia apenas alojamento para que as famílias vindas de fora
pudessem se hospedar.
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No início da década de 1990, outro imóvel no bairro do Brooklin foi alugado, ampliando a capacidade de
atendimento.
Em meados da mesma década, o trabalho já ampliado e diversificado, requereu a mudança do segundo imóvel
para outro maior, na Vila Mariana. Assim, havia uma unidade para crianças e outra para adolescentes.
O Ano de 2002 marcou uma nova fase para a AACC, que ampliou vertical e horizontalmente seu atendimento, com
a ocupação de 09 sobrados contíguos ao primeiro, na R. Borges Lagoa, V. Clementino.
Os imóveis cedidos pelo Hospital do Servidor Público Estadual, parceiro de primeira hora, foram totalmente
reformados de forma planejada para poder chegar à capacidade que temos hoje em dia, com todo o conforto para as
famílias aqui hospedadas.
No decorrer desses 28 anos de fundação, a AACC vem acompanhando toda a evolução e modernização do terceiro
setor no Brasil e no mundo, principalmente quanto a processos de gestão e realizando na medida do possível as
mudanças que permitam agilizar nossa administração, otimizar nossos resultados, planejar estrategicamente nossas
ações, sem perder de vista o paradigma colaborativo que sempre norteou a busca por nossa missão.
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (CAPÍTULO II DO ESTATUTO SOCIAL)
A AACC tem por finalidade das assistência às crianças e adolescentes com câncer, através de apoio bio psicosocial e
existencial sob todos os aspectos, inclusive a seus familiares
Parágrafo único: No desenvolvimento de suas finalidades a AACC promoverá o bem estar de todos, sem distinção
e/ou preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo político ou qualquer outra forma de
discriminação, prestando seus serviços sem qualquer ônus. Sendo-lhe vedado o envolvimento em questões políticas,
religiosas, ideológicas e corporativas.

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIAIS
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Atividade
Seleção para novas contratações para os cargos: Serviço
Social, Marketing e Voluntariado
Realização do Programa “Cuidando de quem cuida”
Realização de Bazar Especial da Primavera
Contato com Empresas para realização de parcerias
Realização de campanhas para captação de doações em mídia
estática e eletrônica de transporte coletivo
Participação de Jantar Beneficente da ABRACOHR
Realização de Festa de Páscoa
Comemoração de Natal – Usuários, profissionais e voluntários
Entrega de presentes às crianças (Natal) Doações
espontâneas
Projeto Salão de Beleza para Mães;
Teatro Batman – abril
Jantar com Alexandre Frota – maio
Festa Junina – junho
Palestra Nutricionista – junho
Exposição de Arte Pirlimpimpim – MUBE – julho
Festa dia das crianças – AACC – outubro
Festa dia das crianças – Schuller – outubro
Palestra de Prevenção de incêndio – novembro
Dia do Nariz Vermelho – novembro
Festa comemorativa de Natal Produzida pela Rede Record de
Televisão

Setores envolvidos
Gerência Geral
Psicologia/Gerência Geral
Gerência Geral
Gerência Geral/Projetos/Marketing
Projetos/Marketing
Diretoria
Serviço Social, Gerência Geral,
Marketing
Serviço social
Serviço social
Serviço social/MArketing
Serviço social/MArketing
Serviço social
Serviço social
Serviço social
Serviço social
Serviço social/MArketing
Serviço social/MArketing
Serviço Social, Gerência Geral,
Marketing
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ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

RESULTADOS
APOIO SOCIAL
O Serviço Social tem por objetivo promover uma
ação educativa, buscando um processo reflexivo nos
pacientes e familiares, para que possam participar do
processo de tratamento e ou cura, por meio de
interpretação

dos

fatores

sociais,

políticos

e

econômicos que permeiam a realidade dos pacientes e
de seus familiares, orientando-os para o tratamento
global dos aspectos biopsicossociais.
Além disso, a atuação do Serviço tem como objetivo
investigar as situações cultural, ambiental, pessoal e
financeira do paciente, a fim de identificar os
problemas que podem interromper o tratamento, e
reportá-lo à equipe, tornando possível à compreensão
de quem essa pessoa é, o que o câncer significa para
ela, e quais os outras tensões que estão afetando a
vida desse individuo e seus familiares, por meio de um
planejamento de intervenções que torne o tratamento
e a recuperação viáveis ao paciente.
Considerar um processo constante de assistência
para propiciar maior conforto emocional e físico e uma
vida social mais próximos do “normal”, dadas as
condições impostas pela doença.
ATENDIMENTO A INTERNOS (ALOJAMENTO)
Resultados obtidos
Em 2012 foram hospedados crianças e adolescentes
com um acompanhante permitindo a que os
tratamentos ambulatoriais fossem realizados em sua
totalidade, inclusive para os pacientes residentes nos
locais mais distantes.
Cabe lembrar que as famílias dos usuários também são
beneficiadas pelo trabalho da AACC, recebendo uma
cesta básica a cada retorno.
Usuários atendidos: 88 mais acompanhantes – Total
- 176
Número médio de vagas ocupadas (diária) :27
Índice de ocupação da Casa de Apoio : 38,8%
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O apoio social da AACC também tem atuado em:
orientar e informar sobre Regulamentos da Instituição;
orientar e informar sobre os direitos dos pacientes;
efetuar contato com o serviço de transporte (ambulância);
planejar traslados dos pacientes para os hospitais, bem como para a unidade educacional;
orientar e encaminhar a recursos previdenciários;
orientar e encaminhar a benefícios de isenção de tarifa;
efetuar contato com a família;
esclarecer sobre o diagnóstico e exames;
encaminhar para outros recursos (saúde, justiça, etc);
elaborar relatório diário;
realizar atividades em grupos;
realizar trabalho integrado com equipe multiprofissional;
registrar as ações em prontuários;
realizar atendimento familiar
identificar, discutir e avaliar com a família, possíveis situações sociais e econômicas que estejam
interferindo no tratamento, bem como providenciar encaminhamento aos recursos comunitários;
possibilitar e ou facilitar contato entre equipe médicas e familiares dos pacientes;
efetuar contato com Instituições (publicas e privadas); e manutenção dos benefícios oferecidos pela
Instituição aos pacientes (cesta básica, remédio, vale transporte);
contatar TFD (Tratamento Fora Domicílio) para providenciar deslocamento dos pacientes e
acompanhantes, bem como trâmites necessários no caso de óbitos
Todos os serviços oferecidos pela AACC são inteiramente gratuitos, considerando critérios que avaliam situação
de vulnerabilidade social.

AACC – Associação de Apoio à Criança Com Câncer – CNPJ 54.963.061/0001-83 Rua Borges Lagoa, 1603
Vila Clementino – S. Paulo-SP Tel. 5084-5434

www.aacc.org.b

QUALIDADE DE VIDA - ATIVIDADES

Segundo artigo publicado no site do INCA (Instituto Nacional do Câncer),”tão importante quanto o tratamento do
câncer em si, é a atenção dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança e o adolescente doentes devem
receber atenção integral, inseridos no seu contexto familiar. A cura não deve se basear somente na recuperação
biológica, mas também no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Neste sentido, não deve faltar ao paciente
e à sua família, desde o início do tratamento, o suporte psicossocial necessário, o que envolve o comprometimento
de uma equipe multiprofissional e a relação com diferentes setores da sociedade, envolvidos no apoio às famílias e à
saúde de crianças e jovens” .
Por isso, a AACC tem uma atenção constante para que a qualidade de vida dos usuários seja uma ferramenta a
mais no processo de cura.

ATIVIDADES REALIZADAS COM USUÁRIOS
1º SEMESTRE
Atividade: Lúdica Data: 14/2 e 28/2, 20/3,24/04,08 e 22/5, 05 e 19/06
Local: Projeto Felicidade – Gente ajudando gente
O projeto felicidade, realiza atividades lúdicas com os pacientes e acompanhantes. A instituição se dispõe a buscar os
pacientes e acompanhantes na AACC no período da manhã, e os trazem ao fim da tarde, proporcionando um dia
diferenciado de atividade.
Atividade: Yoga Data: 07/14/21/28-02 Local : AACC
Parceiros: Voluntária Rosângela
A voluntária acima citada realiza aulas de yoga para os conviventes a fim de proporcionar relaxamento e alívio do stress
causado pelo período peculiar em que se encontram.
Atividade: Reflexologia Data: 05, 12,19,26/3, 02 e 16/04, 07,04, 21 e 28/05, 04,11, 18 e 25/06
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Ilza
A voluntária acima citada, realiza Sessões de Reflexologia nos conviventes, tratamento para aliviar o estresse, o lado
emocional e equilibrar energeticamente o seu corpo por inteiro.
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Atividade: Alongamento Data: 16 e 23/04, 07,14,21 e 28/05, 14,21 e 28/06
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Rosangela
A voluntária acima citada, realiza aula de Alongamento para os conviventes, afim de proporcionar, relaxamento e
alivio do stress causado pelo período do peculiar em que se encontram.
Atividade: Massoterapia Data: 18/04, 03,10,17,24 e 31/05
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Monalisa / Aula experimental
Atividade: Artesanato Data: 09 e 16/04, 03,10,17,24 e 31/05, 14,21 e 28/06
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Micheline Matos
A atividade se dá com o propósito de proporcionar aos conviventes conhecimento para possível geração de renda,
além de entretenimento.
2º SEMESTRE
Atividade: Lúdica Data: 03/07 e 31/07, 14 e 28/08, 11 e 27/09, 09 e 23/10, 06 e 20/11
Local: Projeto Felicidade – Gente ajudando gente
O projeto felicidade realiza atividades lúdicas com os pacientes e acompanhantes. A instituição se dispõe a buscar os
pacientes e acompanhantes na AACC no período da manhã, e os trazem ao fim da tarde, proporcionando um dia
diferenciado de atividade.
Atividade: Massoterapia Data: 14,21, e 28/06 06 (Manhã)
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Monalisa / Aula experimental
Atividade: Artesanato Data: 05,12,19 e 26/07 (Tarde) Local: AACC
Parceiros: Voluntária Micheline Matos
A atividade se dá com o propósito de proporcionar aos conviventes conhecimentos para possível geração de renda,
além de entretenimento.
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Palestra
Vinha dos Sonhos

Atividade: Reflexologia Data: 02,09,16,23 e 30/ 07, 06,13,20 e 27/08 (Manhã),
Local: AACC
Parceiros: Voluntária Ilza
A atividade se dá com intuito de aliviar a tensão dos conviventes.

Atividade: Casa de Games
Data: 08/10/2012
Local: Shopping Paulista
Parceiros: On Game Station

Atividade: Festa em Comemoração ao dia das Crianças
Data: 11/10/2012
Local: Alojamento AACC

Atividade: Festa em comemoração ao dia das Crianças
Data: 12/10/2012
Local: Espaço Mundo Encantado
Parceiros: Prensas Schuler S.A

Atividade: Terapia floral 28/09,26/10 e 30/11
Data: 30/11/2012
Local: AACC
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UNIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL
Criado em 1995, o suporte educacional oferece aos pacientes a possibilidade de recuperar a defasagem escolar
ocasionada pela ausência à sala de aula. Este setor procura devolver à criança os hábitos e a disciplina do estudo
regular, de maneira alegre e descontraída, compensando-a dos períodos dolorosos da doença e do tratamento. Com
capacidade para 20 alunos, este atendimento é dado de forma individualizada por uma coordenadora pedagógica
contratada que coordena este setor formado por 10 voluntários, respeitando o programa que o aluno estava
desenvolvendo em sua escola de origem. Tal medida está amparada pelo Decreto-Lei n° 1044, de 21/10/69.
Esse projeto visa não somente minimizar a defasagem escolar sofrida pela criança que fica longe da escola no
período de tratamento, mas também traz implícita a proposta de que a criança deve acreditar em seu futuro
saudável, e para tanto é fundamental manter-se atualizada em seus estudos.
RESULTADOS
ROTINA ESCOLAR:
Foram realizadas em 2012 uma série de mudanças na rotina escolar, que resultaram em um ganho significativo no
aproveitamento dos usuários:
Divisão da rotina escolar diária em dois momentos:
- 1º momento: realização de atividade sistematizada, seguindo conteúdo curricular de forma individualizada.
- 2º momento: atividade coletiva: jogos e internet.
Sistematização das atividades
As atividades começaram a ser sistematizadas pela própria AACC diante da dificuldade de envio de currículo a ser
seguido, ou seja, elaboração do material próprio da AACC.
Em 2012 conseguiu-se um grande rol de atividades para as diferentes faixas etárias e níveis de ensino.
Foram atendidos 55 pacientes em 2012 e 53 em 2011, ou seja, mantivemos uma média bem próxima nos dois anos.
Destes 55 pacientes:
. 37 pacientes ficaram menos de um mês, porque estavam fazendo apenas manutenção – em 2011 foram 37,
mantivemos o mesmo índice.
Todos esses 37 pacientes freqüentaram o Centro Educacional da AACC e realizaram algum tipo de atividade,
mesmo aqueles que foram uma única vez.
As atividades para esse grupo de pacientes, com pouca freqüência, giraram em torno de 2 blocos mais gerais
do conhecimento: leitura e escrita e raciocínio lógico-matemático (4 operações). Foram realizadas atividades lúdicas
com jogos educativos que traziam conteúdos escolares camuflados.
. 18 pacientes ficaram de um mês até um ano, estavam e/ou estão em processo de diagnóstico e tratamento –
em 2011 foram 17.
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Entre os 18 pacientes

Vida Escolar

Observações

7 ( de 3 à 7 anos) – em 2011 .Alguns nunca freqüentaram a Avanços:
escola, portanto, sem vínculo

foram 4

com a escola de origem.

. primeiros sinais de socialização: convivência
mais fácil com os demais, respeito e tolerância as

. outros freqüentaram por diferenças.
pouco tempo.

. iniciaram o processo de alfabetização.

3 ( 10, 13 e 15 anos) – em 2011 Trancaram a matrícula nas Mantém freqüência na escola da AACC, mesmo
escolas

foram 2

de

origem

para sem estarem matriculados na escola regular.

retomada pós- tratamento

Realizaram atividades de revisão das séries em
que freqüentavam anteriormente à doença.

6 (7, 8, 9, 14, 15 e 16 anos) – em Estão matriculados em seus Todos frequentaram e/ou freqüentam a escola
2011 foram 7.

respectivos Estados

da AACC e os que retornaram para suas cidades
de origem deram continuidade aos seus estudos.
Os que ainda não retornaram estão realizando
aqui mesmo as atividades curriculares, trabalhos
avaliatórios e avaliações.

02

Estão cursando nível superior

Frequentaram

a

escola

sem

nenhuma

intervenção específica.

Obs.: Temos 2 casos de permanência o ano todo e 1 caso de um semestre em que:
- a aprovação para o ano letivo seguinte se dará pela análise do material do aluno. A escola mostrou-se muito confiante
no trabalho realizado na escolinha.
-a aprovação se dará mediante a correção de trabalhos. A escola encaminhou a relação dos trabalhos avaliatórios que
foram feitos, escaneados e enviados por e-mail e serão avaliados pela escola de origem.
- a aprovação se dará mediante a análise e correção de avaliações – provas. As provas foram autorizadas e enviadas a
nós pela escola de origem.
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APOIO PSICOLÓGICO
Muitas vezes o câncer está relacionado com dor e sofrimento, além de ser reconhecido como uma doença
potencialmente terminal. Por isso, ao receber o diagnóstico de câncer, há a necessidade de reorganização de todo o
sistema familiar de modo a adaptar à condição de perda iminente, prestação de cuidados e mudanças impostas pela
realidade do tratamento do câncer. Muitas vezes ocorre a mudança de cidade e conseqüente distanciamento da
família, amigos, havendo a interrupção de planos futuros, mudanças físicas e psíquicas, mudança no papel social e do
estilo de vida. A cura do câncer considera todos estes aspectos.
O apoio psicológico oferecido pela AACC visa proporcionar a intervenção psicológica para a criança com câncer e
seus familiares na Casa de Apoio da AACC, para oferecer um espaço para que sejam acolhidos desde sua chegada e
durante o período de permanência na instituição. Com isso se pretende melhorar a qualidade de vida, minimizar a
angústia frente às possíveis mudanças físicas e psicológicas, transmitir informações sobre a doença e seu tratamento,
permitindo uma maior adesão e implicação no tratamento.

Atividades 2012
Visitas aos pacientes hospitalizados durante o período de internação
Reuniões de equipe multi-profissional: interação com Serviço social, Pedagogia e Coordenação;
Participação no Projeto “Frente a frente com o Câncer Infantil”;
Avaliação de atividades complementares aos pacientes e acompanhantes
Terapia em grupo para funcionários: “Cuidando de quem cuida”;
ATENDIMENTOS
Mês

Pacientes
Individual

Acompanhantes
Grupo

Individual

Grupo

Total

603

Janeiro

50

31

81

Fevereiro

32

26

58

Março

22

17

39

Abril

24

4

19

5

52

Maio

16

12

21

20

69

Junho

17

16

17

22

72

Julho

18

8

12

21

59

Agosto

18

8

11

6

43

Setembro

11

8

10

10

39

Outubro

10

7

15

5

37

Novembro

6

12

11

11

40

Dezembro

8

0

6

0

14
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PROJETOS EM ANDAMENTO EM 2012
REFORMA DO BAZAR PERMANENTE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS ON LINE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA
FUMCAD
- PROJETO DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AACC – CONVENIADO DEZEMBRO DE 2011 A NOVEMBRO DE 2012
- PROJETO UNIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL – EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO
PROJETO FRENTE À FRENTE COM O CÂNCER INFANTIL –DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CÂNCER INFANTIL E REINSERÇÃO DE PACIENTES NO AMBIENTE ESCOLAR

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Ações para Captação de Recursos
A AACC tem fomentado diversas fontes de captação de recursos. A política da entidade é pulverizar suas fontes
de financiamento, de forma a diminuir a dependência de uma única fonte, garantindo assim sua sustentabilidade
a longo prazo.
As principais fontes de renda são:
Doações via telemarketing;
Doações financeiras diretas à AACC;
Doações On Line
Doações de roupas, calçados, alimentos,material de higiene e limpeza, para venda no Bazar Permanente
(ver detalhes pag. 13);
Parcerias com empresas – Selo Empresa Solidária
Eventos especiais.
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RECEITA

A AACC tem fomentado diversas fontes de receita. A política da entidade é pulverizar suas fontes de
financiamento, de forma a diminuir dependência de uma única fonte, garantindo assim sua sustentabilidade a
longo prazo.

As principais fontes de renda são:
- Eventos (jantares e almoços beneficentes)
- Bazar permanente de donativos (roupas, calçados, eletrodomésticos, utensílios parao lar, livros, CDS,
brinquedos, produtos de higiene pessoal, etc...).
- Bazares pontuais (bazar do Bem Possível , Dia das Mães, entre outros...).
- Doações de pessoas físicas (através de boletos bancários)
- Doações de pessoas jurídicas (através de projetos de parceria, selo empresa solidária, ou ainda doações de
alimentos e produtos alimentícios)
-Telemarketing
-Vendas de produtos da grife AACC
- Campanhas institucionais
-Participação – Projeto FUMCAD
-Participação no Programa Nota Fiscal Paulista
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SEGUINDO EM FRENTE
Depoimentos como este, demonstram claramente que nosso trabalho continua seguindo
no caminho certo, e nos entusiasma cada vez mais para que sigamos em frente.

A todos os que acreditaram em nosso trabalho e tornaram possível mais este ano de sucesso, nosso
muito obrigado!

São Paulo, 06 de fevereiro de 2013

Wanir Leão Cavalcanti Rotta
Diretora Executiva
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