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Relatório de atividades 2020 

INTRODUÇÃO 

             O presente relatório tem por objetivo apresentar a síntese das atividades do 

Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – GACC/SE no ano de 2020. Aqui 

apresentamos ações, programas e projetos executados ao longo do ano que compõem o 

portfólio institucional e que caracteriza assim, a sua missão. 

             Organização da sociedade civil, ao longo de seus 21 anos o GACC/SE trabalha 

na busca constante pela humanização do tratamento oferecido a crianças e adolescentes 

com câncer e crianças com doenças hematológicas.  

              Ao longo do ano, a instituição acompanhou uma média de 60 usuários entre 

crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Além deste público direto, 

o GACC atende também os pais e responsáveis conforme aqui demonstrado. As 

informações contidas no presente relatório possibilitam o compartilhamento e 

transparência dos serviços institucional. 

APRESENTAÇÃO DO GACC/SE 

               Fundado em 21 de outubro de 1999 o Grupo de Apoio à Criança com Câncer 

de Sergipe (GACC/SE) é uma Organização Não Governamental que tem como principal 

objetivo humanizar o tratamento da criança e do adolescente com câncer e com 

diagnóstico de anemia falciforme e outras doenças hematológicas, oferecendo 

assistência psicossocial e material, na perspectiva de garantir a eles o direito a uma 

melhor qualidade de vida. A sede da Instituição localiza-se na Avenida Desembargador 

Maynard, nº 654, na Cidade de Aracaju. 

              O GACC acompanha famílias advindas da capital e do interior do Estado de 

Sergipe, além de algumas cidades baianas e alagoanas. Para a execução das ações dos 

serviços conta com uma equipe de profissionais que não medem esforços para assegurar 

o direito e acesso aos serviços para que possam ser garantidos de forma íntegra. Para 

isso o GACC conta com Psicólogo, Assistente Social, Comunicador Social, 

Odontólogo, Pedagogo, além de outros profissionais atuantes em setores diversos como: 

cozinha, recepção, diretoria, voluntariado, financeiro, dentre outros. Merece destaque, 

também a presença de voluntários os quais são designados a atuarem junto com os 

profissionais inseridos na Instituição, na efetivação das atividades destinadas ao 

público-alvo. 

              A instituição tem como principal estrutura a manutenção da “Casa de Apoio 

Alegria e Esperança”, onde ocorre o acolhimento das crianças e adolescentes, com 

diagnóstico do câncer e seus familiares. Local onde é oferecido hospedagem, refeições, 

passagens, medicamentos, cestas básicas, transporte para o hospital de tratamento, 

atividades recreativas e pedagógicas, além de ações interligadas a projetos e programas, 

que contribuem para amenizar o impacto biopsicossocial que o diagnóstico do câncer 

acaba por provocar. Existe também o ESPAÇO CUIDAR local destinado a marcação de 



consultas e exames, além da compra de medicamentos. Todos mediante solicitação 

médica por receituário. 

Como fonte de recursos financeiros, o GACC mantém um Telemarketing que 

conta com uma equipe formada por colaboradores atuantes no Call Center, e tem o 

objetivo de captar recursos por meio de doações da sociedade civil. Além desta fonte de 

recursos, o GACC trabalha com venda de produtos, execução de campanhas, celebração 

de termos de fomento, eventos e um bazar permanente. Todos esses recursos são 

destinados integralmente para a manutenção dos objetivos institucionais. 

PERFIL DO USUÁRIO 2020 

                  Abaixo apresentamos o perfil destes usuários no referido ano. Aqui 

apresentamos uma síntese das principais características sociais, familiar e de saúde do 

público cadastrado nesta instituição. 

 

 

 

55%

45%

SEXO

MENINOS MENINAS

65%

30%

5%

IDADE

0-12 13 -18 ACIMA DE 19



 

   



 

 

40%

35%

5%

20%

MORADIA

PRÓPRIA ALUGADA CEDIDA OUTROS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

TRANSPORTE

SIM NÃO



PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS 

 

ATENDIMENTO 

CASA DE APOIO ALEGRIA E ESPERANÇA 

              A sede estruturada do GACC está localizada na Avenida Desembargador 

Maynard, nº 654, onde funciona a Casa de Apoio Alegria e Esperança, local este onde 

acontece o acolhimento das famílias usuárias. Neste local as famílias recebem 

orientações e encaminhamentos com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 

socioassistenciais, bem como demais direitos sociais e políticos; são observadas suas 

demandas, necessidades, interesses e possibilidades; tem assegurada a sua privacidade 

enquanto pessoa de direito, e tem acesso a um ambiente acolhedor onde se oferece 

hospedagem, alimentação e transporte enquanto o usuário não retorna à sua residência. 

              O funcionamento da casa acontece das 07 horas às 18 horas, de segunda a sexta 

e das 8h às 12h aos sábados. Porém no ano de 2020 em detrimento da pandemia do 

COVID 19, houve alteração dos dias e horários de funcionamento. Nos dias e horários 

citados acima funcionou de janeiro a 15 de março de 2020, já depois desta data até 

15/06/2020, funcionou as segundas e quartas-feiras das 7h às 16h. De junho de 2020 até 

dezembro o novo horário acontece das 07 horas às 17 horas, de segunda a sexta e das 

8h às 12h aos sábados. Nos demais horários há funcionamento esporadicamente 

quando se faz necessário a presença diurna e finais de semana de famílias que estão em 

tratamento. 

 

CASA DE APOIO GACC/SE EM NÚMEROS 
Hosp. Pernoite Hosp. Diária Café da manhã Almoço Jantar 

10 10 52 44 52 

 

OBS: Tivemos uma grande redução nas hospedagens devido a Pandemia e as 

recomendações da OMS e decretos governamentais em orientação ao isolamento social. 

 

PROGRAMA GACC SAÚDE 

              O programa GACC Saúde teve como objetivo desenvolver projetos, serviços e 

campanhas relacionadas à promoção e proteção à saúde aos usuários do GACC/SE e 

comunidade em geral contribuindo assim para o acesso a informação, bem como para a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Podemos aqui citar as seguintes ações e 

projetos: 

Assistência psicológica - O acompanhamento psicológico foi realizado ao público 

direto, bem como sua família, contribuindo assim para amenizar os impactos 



psicológicos na vida de quem lida direta ou indiretamente com o problema do câncer e 

doenças hematológicas. 

Profissional contratado: Andrey Ribeiro de Albuquerque – CRP: 19/001425 

Forma ações desenvolvidas pelo setor: 

 Atendimentos individuais a crianças e adolescentes - 110 

 Atendimentos individuais aos pais – 20 

 Atendimento a irmãos de usuários - 05 

 Visitas domiciliares – 07 

 Visita hospitalar – 00 

 Atividades externas – 14 

 
Assistência odontológica - O acompanhamento odontológico teve como objetivo 

contribuir para a saúde bucal dos usuários do GACC por meio de atendimentos, 

tratamentos e assistência odontológica contribuindo assim para a humanização do 

tratamento.  Devido a Pandemia este setor só funcionou até março de 2020, 

permanecendo suspenso até dezembro de 2020. 

 
PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS CRO USUÁRIO  FAMÍLIA 

Dra. Nara Oliveira 1456  

 

11 

 

 

14  

Sandrielle Benevides 

 

2531 

 

 

Espaço Cuidar - Setor responsável pela promoção de ações institucionais voltadas à 

saúde dos seus usuários e a comunidade, liberação de medicamentos, encaminhamentos 

de demandas à rede de saúde, além da marcação de exames e consultas médicas, quando 

existe solicitação de urgência ou ultrapassou os 60 (sessenta) dias de espera na rede 

pública de saúde.  

EXAMES E CONSULTAS 

Descrição Total R$ destinado  

Biópsia, ultrassom, raio X, 

BCR/ABL,  Tomografia, 

hemograma, ressonância 

magnética, cintilografia 

óssea,  PET-CT, alfa feto 

proteína, fibrinogênio, 

creatinina TGO/TGP. 

Oftalmologista, 

cardiologista pediátrico, 

neuropediatra, nefrologista, 

endocrinologista, 

dermatologista, 

ortopedista, urologista e 

imunologista. 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

R$ 63.086,24 



MEDICAMENTOS 

Descrição Total R$ destinado 

Anemia falciforme 

Pen-ve-oral/Hidróxido de 

ureia 500mg / Cetoprofeno/ 

Acido Fólico.  

 

Câncer  

Fauldoxo / Cardioxane 

500mg / Etoposídeo/ 

Topotecan 

OUTROS 

 

 

 

 

223 

 

 

 

 

R$12.709.03 

 

Projeto Estrela Guia – O Projeto teve como foco contribuir para a atenção na 

identificação precoce do câncer e doenças raras em crianças e adolescentes de forma a 

reduzir o tempo entre diagnóstico, início de tratamento e o controle da doença levando 

informações e orientações às famílias e a sociedade em geral sobre temas que envolvam 

o câncer infanto-juvenil e doenças raras. 

             No programa de atenção ao diagnóstico precoce foram recebidos 23 

encaminhamentos de suspeita de câncer e 4 foram confirmados. 19 encaminhamentos 

foram provenientes do HUSE e 4 do Projeto Estrela Guia. Destacamos o caso da 

pequena Jhenyfer em que o Gacc doou uma tesoura cirúrgica com um custo de mais de 

3 mil reais para a realização de cirurgia retirada do tumor na região do pescoço. Com 17 

dias de vida a cirurgia foi realizada na Maternidade Santa Izabel e segue sendo 

acompanhada pela Assistência Social do Gacc. O Gacc também ajudou a custear 

cirurgia oftalmológica para prevenção de cegueira para criança com 1 aninho de idade 

com a doação de mais de 5 mil reais. O Gacc saúde em 2020 em virtude da pandemia 

destaca para a suspensão dos atendimentos no serviço público de saúde, cirurgias, 

acompanhamentos de tratamento sofreram atrasos preocupantes. Para as crianças em 

tratamento de câncer e internadas o Gacc saúde não parou a assistência. As ações 

institucionais também foram prejudicadas mas destacamos a participação do Gacc Junto 

ao Caju Cap nas ações do Novembro Azul com o envio de uma equipe de profissionais 

e voluntários para ações de aferição de pessoas, medição de temperatura, teste de 

glicemia, orientações nutricionais, de prevenção ao Covid e câncer de próstata. Em 

parceria com a clínica Climedi foram encaminhados para exames de prevenção ao 

câncer de próstata 10 homens, alcançado diretamente mais de 50 pessoas nessas ações. 

Além dessa ação, o Gacc também mobilizou e participou de ações para doação de 

sangue e medula. 

ENFERMEIRA: Noelia de Jesus Andrade - COREN: 000.550.175 

O SERVIÇO SOCIAL  

             O GACC/SE tem como porta de entrada o Serviço Social. Lugar onde 

desenvolve intervenções como acolhimento das famílias usuárias, estudo social, visita 



domiciliar e hospitalar, orientação, encaminhamentos, informação e defesa de direito, 

viabilização de acesso a documentos pessoais, coordenação de projetos sociais, 

elaboração de relatório e ficha cadastral, campanhas socioeducativas, orientação de 

estagiário, além da execução de projetos sociais voltados para o público alvo direto e 

indireto da instituição. Devido a Pandemia as atividades do Serviço Social 

permaneceram em Home Office por 03 dias na semana de março a 15 de junho/2020, 

sendo criadas estratégias para atender aos usuários garantindo-lhe a assistência 

necessária ao tratamento. Foi criado grupos de mães por WhatsApp, houveram reuniões 

online, grupo de adolescentes por meio da plataforma google meet, live de 

entretenimento e informação, entre outras. A hospedagem na Casa de apoio continuou 

funcionando para quem necessitasse, porém houve uma grande redução de hospedagem, 

já que o hospital recomendava que após alta o paciente deveria ir para sua residência, 

seguindo as normas da OMS com recomendação do isolamento social. Já nos meses de 

setembro retomamos o projeto Encontros seguindo as recomendações de saúde em 

relação ao distanciamento social de 2m, uso de máscaras e álcool em gel e demais 

orientações. As reuniões mensais tornaram-se 06 por mês, pois fizemos com grupos de 

10 pessoas por horário. As cestas básicas tiveram seu fornecimento continuo durante 

todo o ano, pois entre os meses de abril e agosto foram entregues nas residências dos 

usuários, percorrendo em torno de 1.000 km por mês. As visitas hospitalares foram 

suspensas, sendo apenas feita quando houvesse casos, extremamente necessários, assim 

como a visita domiciliar que só retornou em setembro. 

Recebemos 05 cadastros, sendo todos devidamente orientados acerca de seus 

direitos.  

Atendimentos e encaminhamentos: 

AÇÃO QUANTIDADE AÇÃO QUANTIDADE 

Retirada de documentos 

pessoais 

 

04 

Visita hospitalar  

10 

Entrada no benefício 

assistencial 

 

05 

Acolhimento de novos 

usuários 

 

05  

Solicitação de passe livre  

05 

Realização de eventos 

festivos 

 

03 

serviços internos (declaração, 

termos de doação e 

empréstimo, ofícios) 

 

73 

Acompanhamento de 

tratamento fora 

domiciliar 

 

05 

Visita domiciliar 09 

 

Supervisão de estágio 00 

Perucas emprestadas 09 

 

Cesta básicas entregue 585 

Kit Ariel 05 

 

Cheque Social R$ 3.792,06 

Desligamento por |Cura  ou 

idade ou outros 

04  

Óbitos 

 

 04 

Doação Bazar (bens 

permanente) 

25  

OSAF 

 

03 



 

Profissional: Ana Elisa Alves de Jesus - CRESS: 2194 

PROJETOS SOCIAIS  

PROJETO APRENDER BRINCANDO 

                Teve como objetivo proporcionar acompanhamento biopsicossocial a crianças 

usuárias do GACC/SE na perspectiva de tentar suprir a carência no processo de 

aprendizado gerada em detrimento do tratamento oncológico contribuindo para o  

fortalecimento e a interação entre crianças do mesmo ciclo etário, para a valorização da 

cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras 

e a promoção de vivências lúdicas, além de criar espaços de reflexão sobre o papel das 

famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil. No 

referido ano o projeto foi suspenso devido a Pandemia do covid 19. 

 
 
PROJETO ENCONTROS 

           Teve como objetivo proporcionar aos pais e responsáveis de crianças e 

adolescentes usuárias do GACC/SE momentos reflexivos sobre temas considerados 

relevantes para sua formação e informação colaborando assim para o fortalecimento da 

função protetiva da família e para o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Foram temas trabalhados ao longo de 2019: 

TEMA EXPOSITOR Nº DE USUÁRIOS 

Boas Vindas com entrega de 

Calendários e normas 

institucionais 

 

Ana Elisa – GACC 

 

37 

Palestra sobre A importância da 

odontologia no 

acompanhamento do tratamento 

oncológico 

Dra Sandrielle Benevides 42 

Apresentação do plano de 

retomada e reflexos do Covid 19 

Ana Elisa e Andrei 52 

Congresso online Câncer com 

Ciência 

Ana Elisa 47 

 

*** Devido a Pandemia não houve projeto ENCONTROS do mês de abril a agosto 

de 2020. 

 

 



PROJETO PADRINHOS MÁGICOS 

             É uma proposta que objetiva a sensibilização de pessoas que a partir de um 

compromisso social, assumem a condição de padrinho ou madrinha de criança e 

adolescente usuária do GACC contribuindo assim, para a humanização e para a 

melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. 

           No ano de 2020 foram contemplados com o apadrinhamento os seguintes 

usuários: 

USUÁRIO PADRINHO LOCALIDADE MÊS DE ADESÃO 

Maria Alice  

Paulo Roberto 

 

xxx 

 

05/05/20 Miguel Siqueira 

Ana Raquel Elaine Socorro 17/08/20 

Igor Leila Aracaju 06/08/20 

 
 

PROJETO CULTIVANDO VIDAS 

 

              O Projeto tem como finalidade estreitar relações entre a família usuária e o 

GACC por meio do contato direto de voluntários e colaboradores no âmbito familiar 

através de momentos de lazer e de entretenimento. 

             Na oportunidade, uma equipe formada por voluntários e profissionais do GACC 

se encaminha à residência das famílias usuárias, com o objetivo de oferecer a seus 

membros um dia de lazer. São executados passeios, oferta de brinquedos, almoço fora 

de suas residências, etc. Esta são algumas das ações desenvolvidas pela equipe, além da 

entrega de uma cesta básica e de algumas doações de utensílios e bens materiais. O 

projeto tem como principal resultado uma aproximação maior entre os membros das 

famílias e o GACC/SE. Devido a Pandemia o projeto ficou suspenso de março à 

outubro, retornando em novembro com o número de participantes reduzidos de 15 para 

07. 

USUÁRIO CIDADE Nº 

PARTICIPANTES 

DATA DA 

VISITA 

Douglas Sítio Novos – Poço 

Redondo 

06 29/02/2020 

Kemily Emanoely 

Richard Nauan Divina Pastora 07 07/11/2020 

 
 

PROJETO É PIQUE, É PIQUE! 

 

           Ocorre na perspectiva de amenizar os impactos negativos provocados ao longo 

do tratamento de saúde nas vidas das crianças e adolescentes usuários do GACC 

oferecendo um dia em comemoração ao seu aniversário, por meio da interação entre 

família, voluntários, parceiros e colaboradores, considerando este como um importante 

estágio em sua vida. É um momento bastante esperado por cada um dos usuários e 



percebido como uma forma de humanizar a realidade negativa que o problema do 

câncer acarreta na vida das pessoas que enfrenta a doença.  

         Todos os usuários institucionais foram contemplados pelo projeto ao longo do 

ano, de acordo com o mês de seu aniversário. Porém devido a Pandemia, o projeto ficou 

suspenso nos meses de abril, maio e julho. Após reunião online, resolvemos retornar 

com o projeto em um novo formato, sendo então entregue nas residências um kit de 

festa e presente no dia do aniversário do usuário, porém essa entrega era feita apenas 

por 02 voluntários e/ou colaboradores e 01 motorista, garantindo a segurança de todos 

os envolvidos. E para abrilhantar ainda mais o momento o “É Pique é pique” contou 

com os seguintes parceiros: 

PARCERIA LOCAL Nº 

PARTICIPANTES 

MÊS 

Toscan Buffet, Lora 

Pauferro e Cândida 

de Góes  

Anexo I - GACC 30 18/02/20 

Toscan Buffet, Lora 

Pauferro e Cândida 

de Góes 

Anexo I - GACC 30 10/03/20 

Empresa Votorantim Aracaju Larissa – 03 

Amnielly -03 

23/06/20 

29/06/20 

Empresa Votorantim Aracaju 

Aracaju 

Aracaju 

Socorro 

Ybisson -02 

Pedro Guilherme - 02 

Jailton -02  

Jonatas - 02 

05/08/20 

06/08/20 

16/08/20 

21/08/20 

Empresa Votorantim Socorro 

Paripiranga 

Socorro 

Aracaju 

Victor Gabriel – 02 

José Vieira – 04 

Hiago Felipe – 02 

Leonardo Adryan -02 

01/09/20 

06/09/20 

10/09/20 

16/09/20 

Empresa Votorantim Aracaju 

Aracaju 

Mangue Seco 

São Miguel do 

Aleixo 

Socorro 

Emeli Costa – 03 

Miguel Henrique -02 

Suiane – 03 

Hugo – 02 

 

Guilherme - 03 

De acordo com a 

data de aniversário 

de cada um 

Empresa Votorantim Muribeca 

 

Lourrany - 03 20/11/20 

Festa de Natal Anexo I – GACC Sofia 

Richard  

Alda 

Karen 

Rodrigo 

 

Total: 30 

16/12/20 

 

 



PROJETO LAPIDAR 

               O Projeto Lapidar tem como objetivo oferecer às mães usuárias do GACC/SE 

oficinas artesanais visando a descoberta de aptidões e autoconhecimento, melhorando 

assim sua autoestima e o fortalecimento das relações interpessoais, aliado a 

possibilidade de melhoria de sua fonte de geração de renda. 

              Durante o ano de 2020 devido a Pandemia o projeto ficou suspenso por todo o 

ano. 

PROJETO O AMOR É CONTAGIOSO 

 

              Teve como objetivo colaborar para a transformação do ambiente onde as 

crianças e adolescentes encontram-se hospitalizadas promovendo ações que vislumbrem 

o seu bem-estar, bem como do seu acompanhante por meio da atuação de voluntários e 

equipe multidisciplinar do GACC/SE com intervenções no leito, distribuições de 

lanches para acompanhantes e ações recreativas na brinquedoteca do hospital de 

tratamento.  Porém esse ano foi um ano atípico, onde devido a pandemia a entrada no 

hospital ficou bastante restrita, refletindo diretamente nas atividades do projeto. Por este 

motivo o não aconteceu de março a dezembro de 2020. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES 

Nº lanche Nº voluntário Nº dias 

775 20 04 

 

VISITA AO LEITO 

Nº usuários Nº voluntário Nº dias 

10 05 05 dias por semana 

 

EVENTOS 

            Na perspectiva de humanizar o tratamento de usuários do GACC, a instituição 

proporcionou momentos especiais a exemplo de festejos em datas comemorativas 

anuais. Para isso, contou com empresas parceiras, voluntários e colaboradores que não 

mediram esforços para que estes momentos deixassem marcas na vida dos usuários 

institucional. Porém esse ano as datas comemorativas da Páscoa, Dia das mães, São 

João e Dias dos pais foram comemoradas de forma diferentes. Foram entregues as 

lembrancinhas temática de cada data, juntamente com a cesta básica na residência de 

cada usuário. Apenas ocorreram de forma reinventada as festas abaixo, sendo 

desmembrado em grupos de 10 por horário em dias diferentes para que não houvesse 

aglomeração. 

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 

DATAS: 05 a 09/10/2020 LOCAL: Live de Thiago Sol 



 Live de Tia Bel 

Casa de Apoio 

Nº DE PARTICIPANTES: 100 HORÁRIO: Das 8h às 11h 

E das 14h às 16h 

FESTA ARCO ÍRIS 

DATA: 23/11/2020 LOCAL: Restaurante Sal e Brasa 

Nº DE PARTICIPANTES: 12 HORÁRIO: Das 12h às 14h 

FESTA DE NATAL 

DATAs: 16, 17 e 18/12/20 LOCAL: Anexo do GACC 

Nº DE PARTICIPANTES: 150 HORÁRIO: Das 8h às 11h 

E das 14h às 16h 

 

OUTROS SETORES  

VOLUNTARIADO 

              O setor de voluntariado GACC objetiva mobilizar pessoas para somar a causa e 

executar ações voluntárias no GACC/SE, oportunizando a sociedade em geral a 

tornarem-se agentes de transformação social, dedicando seu tempo para a execução de 

atividades institucionais. 

           No ano de 2020 o GACC contou com a participação em média de 120 

voluntários inseridos em diferentes serviços, projetos e ações institucionais. Foram 

inseridos durante 12 novos voluntários no ano de 2020.  Além de gerenciar este público 

em questão, o setor é responsável por desenvolver uma agenda própria. 

 

Ações em 2020: 

Ação: Reunião mensal de voluntários 

Período: Mensalmente  

Local: Auditório – Casa de Apoio GACC 

Média de participantes: 12 

 

Ação: Palestra sobre o câncer Infanto juvenil 

Período: Anual 

Local: T3 consultoria – 19/02 

Média de participantes: 07 

 

Ação: Feira MIX 

Período: Anual -21/02/20 

Local: T3 consultoria  

Média de participantes: 02 

 

Ação: Capacitação da Captação de Recursos 

Período: Anual -05/03/20 

Local: Auditório do GACC  

Média de participantes: 12 



 

Ação: Workshop de fotografia 

Período: Anual -07/03/20 

Local: T3 consultoria  

Média de participantes: 14 

 

 

Ação: Ações de Apoio Institucional  

Festa do Dia das Crianças/ Dia de doar/Festa do Natal/Bazar Solidário/ Bazar Kids/ 

Entrega de Cartas no HUSE/. 

 

Houve no dia 18/12/20 uma pequena confraternização dos voluntários no 

anexo do Gacc as 17h30. As reuniões aconteceram de forma online nos meses de abril a 

dezembro de 2020, sempre na última quinta-feira do mês as 19h30. 

. 

  

SETOR FINANCEIRO 

            O setor financeiro é responsável pelas despesas de energia, combustível, água, 

aluguel, passagens intermunicipais, interestaduais e interurbanas. Bem como pagamento 

de telefone, internet, manutenção de transporte, exames, consultas, medicamentos, 

mantimentos, entre outros. 

DESPESAS 

DESCRIÇÃO MÊS TOTAL 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Janeiro 

 

 

R$ 40.640,47 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Fevereiro 

 

 

R$ 26.460,91 

 



Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

 

Março 

 

 

 

R$ 28.446,36 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Abril 

 

 

R$ 28.987,72 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

 

Maio 

 

 

 

R$ 30.607,95 

 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Junho 

 

 

R$ 19.180,41 

 



 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

 

Julho 

 

 

 

R$ 29.140,26 

 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Agosto 

 

 

R$ 37.349,54 

 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Setembro 

 

 

R$ 33.549,79 

 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

 

Outubro 

 

 

R$ 29.753,26 

 



Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

Novembro 

 

 

R$ 27.225,27 

 

Energia, combustível, água, 

aluguel, passagens 

intermunicipais, 

interestaduais, interurbanas. 

Bem como internet, 

manutenção de transporte, 

exames, consultas, 

medicamentos, mantimentos, 

entre outros. 

 

 

 

Dezembro 

 

 

 

R$ 28.795,90 

 

BAZAR  

             O Bazar permanente do GACC possui uma variedade de produtos como: 

calçados, cintos, sapatos, roupas, bijuterias, bolsas femininas, entre outros. Os preços 

são bastantes acessíveis, cujo recurso adquirido é destinado a ajudar às crianças 

atendidas pelo GACC.  

              Profissionais atuantes: Daniela Gomes de Melo Santana / Tiago de Jesus 

Andrade / Valmira de Oliveira Santos Pedral. 

 

 

              Foram ações desenvolvidas pelo setor: 

Doações Captadas Mês/Ano 

00 Janeiro/20 

04 Fevereiro/20 

00 Março/20 

00 Abril/20 



01 Maio/20 

08 Junho/20 

01 Julho/20 

02 Agosto/20 

02 Setembro/20 

02 Outubro/20 

06 Novembro/20 

04 Dezembro/20 

 

COMUNICAÇAO SOCIAL 

              A comunicação social do GACC é responsável por mostrar à sociedade civil, 

através dos mais variados meios de comunicações, os trabalhos desenvolvidos pela 

instituição. Trata-se de um setor que trabalha na perspectiva de tornar as ações 

institucionais mais transparentes, proporcionando assim, a prestação de contas à 

sociedade civil e, principalmente às pessoas que se somam a causa. 

 

              As redes sociais institucionais no ano de 2020 proporcionaram maior 

visibilidade às ações do GACC. 

 

             As postagens realizadas envolvendo matérias obtiveram os seguintes resultados: 

 
 

FACEBOOK 

 

Nº  Visualizações Nº  Curtidas Nº Compartilhamento Nº Comentários 

 

209.121 

 

2.416 

 

1.560 

 

298 

 

 

INSTAGRAM 

 

MÊS LINK DA POSTAGEM 

 

Janeiro/2019 

 

https://www.instagram.com/p/BsdWYgAhYc_/ 

 

 

Fevereiro/2019 

 

https://www.instagram.com/p/Bt-34oggJOm/ 

 

 

Março/2019 

 

https://www.instagram.com/p/BviDUwgAOEF/ 

https://www.instagram.com/p/BsdWYgAhYc_/
https://www.instagram.com/p/Bt-34oggJOm/
https://www.instagram.com/p/BviDUwgAOEF/


 

 

Abril/2019 

 

https://www.instagram.com/p/BwqXIO1hT2J/ 

 

Maio/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/BxkUTq-hiBV/ 

 

 

Junho/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/ByT6HIMB7Gd/ 

 

 

Julho/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bz0c1XGh91r/ 

 

Agosto/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/B1HSKt5hPhM/ 

 

Setembro/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/B2Avp4EhyEh/ 

 

Outubro/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/B4AVryXBvUX/ 

 

 

Novembro/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/B4i37_ZBylp/ 

 

Dezembro/2019 

 

 

https://www.instagram.com/p/B6IdNL1h1lj/ 

 

 

SITE DA INSTITUIÇÃO 

   

 

MÊS 

 

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES 

 

 

Janeiro/20 

 

04 

 

Fevereiro/20 

 

05  

 

Março/20 

 

13  

 

Abril/20 

 

10  

 

Maio/20 

 

11  

 

Junho/20 

 

06  

 

Julho/20 

 

11  

 

Agosto/20 

 

15  

https://www.instagram.com/p/BwqXIO1hT2J/
https://www.instagram.com/p/BxkUTq-hiBV/
https://www.instagram.com/p/ByT6HIMB7Gd/
https://www.instagram.com/p/Bz0c1XGh91r/
https://www.instagram.com/p/B1HSKt5hPhM/
https://www.instagram.com/p/B2Avp4EhyEh/
https://www.instagram.com/p/B4AVryXBvUX/
https://www.instagram.com/p/B4i37_ZBylp/
https://www.instagram.com/p/B6IdNL1h1lj/


 

Setembro/20 

 

 

13  

 

Outubro/20 

 

17  

 

Novembro/20 

 

06 

 

Dezembro/20 

 

16  

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 2020 

 

PRESIDENTE: Elenilda Novais de 

Souza 

CONSELHO FISCAL 

Presidenta 

Zélia Regina Barboza 

 

DIRETORIA 

Diretora Presidente 

Elenilda Novais de Souza  

  

Diretora Administrativo Financeiro 

Mônica Silva de Oliveira 

 

Diretora de Relações 

Adriana Assis Silva 

 

GERENTE GERAL 

Ulla Ribeiro Araújo 

 

MOTORISTAS 

Eronildes Santos 

Moisés Messias Sales Santos 

 

RECEPÇÃO 

Rafaela Santos da Silva 

Vanessa Gama 

 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Fred Gomes 

Ademar Junior 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Regimari Dias 

Sineide Gomes 

 

VOLUNTARIADO 

Graziela Monteiro 

 

SERVIÇO SOCIAL 

Ana Elisa Alves  

GACC SAÚDE 

Andrei Albuquerque 

Noélia de Jesus Andrade 

Jislane dos Santos Almeida 

Sandrielli Benevides 

 

PEDAGOGIA 

Maria Izabel Aquino 

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

Patrícia de Jesus Santos 

Marina Sacramento 

 

BAZAR PERMANENTE/ 

ALMOXARIFADO 

Daniela Gomes de Melo Santana 

Tiago de Jesus Andrade 

Valmira de Oliveira Santos Pedral 

 

 

CALL CENTER 

Adriana Bomfim de Lima 

Aline Menezes Rodrigues 

Anne Grasielle dos Santos 



Ana Paula Leite da Cunha 

Antônia Luiza Pereira Santos 

Celigina Cristina S. Almeida 

Crislane Lima Santos 

Edivani Cristina Vieira 

Elaine dos Santos 

Emanuelle Cristina Santos Sales 

Fabiana Cristina Conceição 

Huly Fernanda Nascimento 

Luciana Marques Santos Rodrigues 

Marcos Prata Santos 

Maria Valderez dos Santos 

Nivalda Eugenia dos Santos 

Tania Ferreira dos Santos 

Tatiane Braz Silva 

Thaisi Santos de Jesus 

 

SERVIÇO GERAIS 

Givanilde Mera Santos 

 

MOTOCICLISTAS 

Anderson Rogério 

Esdras Costa dos Santos 

Kleiton de Araújo 

Leonardo dos Santos  

Nadson Bezerra 

Renisson Magalhães 

 

 

ESTAGIÁRIOS 

 

Alda Rodrigues Santiago 

Ianca Caroline Santana Nunes  


