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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 2019. 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 20 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 2019
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.

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. 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

330

311

388

783

335

PROGRAMA GACC SAÚDE
O programa GACC Saúde teve como objetivo desenvolver projetos, serviços
campanhas relacionadas à promoção e proteção à saúde aos usuários do GACC/SE
comunidade em geral contribuindo assim para o acesso a informação, bem como para
melhoria na qualidade de vida das pessoas. Podemos aqui citar as seguintes ações
projetos:

e
e
a
e

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 - 268
Atendimentos individuais aos pais – 41
Atendimento a irmãos de usuários - 10
Visitas domiciliares – 15
Visita hospitalar – 39
Atividades externas – 16

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.
PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS
Dra. Nara Oliveira

CRO
1456

USUÁRIO

149
Sandrielle Benevides

FAMÍLIA

112

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.
Descrição
Biópsia, ultrassom, raio X,
BCR/ABL,
Tomografia,
hemograma, ressonância
magnética,
cintilografia
óssea, PET-CT, alfa feto
proteína,
fibrinogênio,

EXAMES E CONSULTAS
Total

R$ destinado

creatinina TGO/TGP.
Oftalmologista,
cardiologista
pediátrico,
neuropediatra, nefrologista,
endocrinologista,
dermatologista,
ortopedista, urologista e
imunologista.
Descrição
Anemia falciforme
Pen-ve-oral/Hidróxido de
ureia 500mg / Cetoprofeno/
Acido Fólico.

245

R$88.018,06

MEDICAMENTOS
Total

R$ destinado

R$14.312,77
Câncer
Fauldoxo /
500mg
/
Topotecan
OUTROS

Cardioxane
Etoposídeo/

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.
Em 2019 houveram diversas capacitações e intervenções no município de
Aracaju. Isso se deu devido a um termo de fomento 010/2018, com recursos advindos do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual o GACC participou
do edital de seleção. Foi contrato a Dra. Tatiane Pavione (Onco pediatra) para participar da
equipe interventiva. Além dessas ações o projeto aconteceu em alguns municípios do
Estado de Sergipe, como: Capela e Estância.

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.
Profissional: Ana Elisa Alves de Jesus - CRESS: 2194
Atendimentos e encaminhamentos:

AÇÃO
Retirada de
documentos pessoais
Entrada no benefício
assistencial
Solicitação de passe
livre
Encaminhamentos a
serviços internos

QUANTIDADE

Visita domiciliar

15

AÇÃO
Visita hospitalar

04
14
18
48

QUANTIDADE
40

Acolhimento de novos
usuários
Realização de eventos
festivos
Acompanhamento de
tratamento fora
domiciliar
Supervisão de estágio

22
06
18
01

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 foi finalizado o termo de fomento nº 002/2017 que existia entre o GACC e CEDCA.
Este termo contribuiu para que diversas atividades fossem desenvolvidas dentro do projeto.
Os objetivos foram alcançados por meio de atividades lúdicas e recreativas,
contação de história, dinâmicas, apresentações, passeios e aplicação de tarefas. Essas
atividades aconteceram na Brinquedoteca Harmonia – inserida na Casa de Apoio
Institucional, além de ocorrerem em locais externos como:
Salão de festas La Fiesta
Salão de festas Planeta Mágico
CDL de Itabaiana

Espaço Salão de Festas
Clube do Banese

O Projeto também teve a parceria de grupos, além de voluntários institucionais
que contribuíram para o sucesso a exemplo dos seguintes:
Grupo Lions
Faculdade Estácio – Intervenção dos alunos de enfermagem
Tia Kari – Atividades Recreativas
FEBRACIS - Rafael
CEME – Prof. De música Arilson
Coesi - Carla
RESUMO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROJETO
Usuários
Voluntários Ativ. Externas
Visitas
Apresentações
25
12
05
52
07

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
Boas Vindas com entrega de
Calendários
e
normas
Ana Elisa – GACC
institucionais
Palestra sobre Direitos dos
Advogada Ana Carolina
pacientes oncológicos
Filme motivacional
Ana Elisa e Andrei
Prevenção da saúde bucal
Ana Elisa
Massagem terapêutica
Grupo Tranquilize
Palestra: Cuidando da saúde
Dra. Tatiana
Documentário sobre Anemia
Ana Elisa e Girleide
Falciforme
Conselho Tutelar e Setembro
Psicóloga Fabiane
amarelo/dourado
Filme sobre o outubro rosa
Ana Elisa e Andrei
Oficina sobre superação
Prof. Margarith
Palestra sobre fragmentos da dor
Assistente social Raquel Oliveira
FeijoadaEncerramento
do Psicólogo Andrei e Assistente
Encontros
Social Ana Elisa

Nº DE USUÁRIOS
38
15
25
14
28
16
26
49
33
10
25
40

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 2019 foram contemplados com o apadrinhamento os seguintes
usuários:
USUÁRIO
Ybisson Yendis
Miguel Siqueira
Douglas

PADRINHO
Roan Varela
Cristália
Brena Ribeiro

PROJETO CULTIVANDO VIDAS

LOCALIDADE
Aracaju
Aracaju
Aracaju

MÊS DE ADESÃO
Março/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019

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.
USUÁRIO

CIDADE

Gustavo Abner
Lamark Narcizo
Gabriel dos Santos
Arthur Miguel
Larissa Maria
Carlos Magno
Suiane Sales

Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Aracaju
Povoado Coqueiros
- BA

Nº
PARTICIPANTES
14
15
10
10
07
12
05

DATA DA
VISITA
30/03/2019
27/04/2019
27/07/2019
27/07/2019
28/09/2019
26/10/2019
13/12/2019

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. Foi 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. E para abrilhantar ainda mais o momento
o “É Pique é pique” contou com os seguintes parceiros:
PARCERIA

LOCAL

Toscan Buffet, Lora
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Pauferro e Cândida

Anexo I - GACC

Nº
PARTICIPANTES
30

MÊS

Anexo I - GACC

30

Fevereiro
28/02/2019

Anexo I - GACC

30

Março
18/03/2019

Janeiro
30/01/2019

de Góes
Toscan Buffet, Lora
Lelê Fuê
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora Castelo de princesas
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Anexo I - GACC
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Anexo I - GACC
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Anexo I – GACC
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Anexo I – GACC
Pauferro e Cândida
de Góes
Toscan Buffet, Lora
Salão La Fiesta
Pauferro e Cândida
de Góes
Restaurante Sal e Anexo I - GACC
Brasa
Toscan Buffet, Lora
Pauferro e Cândida
de Góes

Anexo I - GACC

30

Abril
10/04/2019

30

Maio
21/05/2019

30

Junho
11/06/2019

30

Julho
31/07/2019

30

Agosto
21/08/2019

30

Setembro
25/09/2019

150

Outubro
10/10/2019

30

Novembro
12/11/2019

30

Dezembro
11/12/2019

PROJETO LAPIDAR
O Projeto Lapidar teve 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 2019 o projeto contemplou 20 mães usuárias as quais tiveram
aulas de artesanato diversos nas terças-feiras e aulas de bordado na quinta-feira.
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.

Nº lanche
4.650

DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES
Nº voluntário
131

Nº dias
32

Nº usuários
34

VISITA AO LEITO
Nº voluntário
56

Nº dias
46

Nº voluntário – Festas Huse

OUTRAS AÇÕES
Nº voluntário – Brinquedoteca Huse

Xxx

62

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.
FESTA DE PÁSCOA
LOCAL: Anexo do GACC
HORÁRIO: Das 09h às 12:00h
FESTA DAS MÃES
DATA: 07/05/2019
LOCAL: Espaço Salão de Festas
Nº DE PARTICIPANTES: 80
HORÁRIO: Das 09h às 12h
FESTA DE SÃO JOÃO
DATA: 18/06/2019
LOCAL: Espaço Salão de Festas
Nº DE PARTICIPANTES: 150
HORÁRIO: Das 10h às 14h
FESTA DOS PAIS
DATA: 07/08/2019
LOCAL: Clube do Banese
Nº DE PARTICIPANTES: 30
HORÁRIO: Das 09h às 13h
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
DATA: 10/10/2019
LOCAL: Salão La Fiesta
Nº DE PARTICIPANTES: 150
HORÁRIO: Das 13h às 17h
FESTA ARCO ÍRIS
DATA: 10/12/2019
LOCAL: Matapuã eventos
Nº DE PARTICIPANTES: 40
HORÁRIO: Das 10h30min às 14h
FESTA DE NATAL
DATA: 18/12/2019
LOCAL: Planeta Mágico
Nº DE PARTICIPANTES: 150
HORÁRIO: Das 10h às 15h
DATA: 16/04/2019
Nº DE PARTICIPANTES: 43

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 2019 o GACC contou com a participação em média de 135
voluntários inseridos em diferentes serviços, projetos e ações institucionais. Deste
número, 50 foram inseridos durante o ano de 2019. Além de gerenciar este público em
questão, o setor é responsável por desenvolver uma agenda própria.
Média mensal de
voluntários em hospital

Média mensal de
voluntários em Projetos

24
Ações em 2019:

53

Média mensal de
voluntários em apoio
Institucional
5

Ação: Reunião mensal de voluntários
Período: Mensalmente
Local: Auditório – Casa de Apoio GACC
Média de participantes: 15
Ação: Dia C
Período: Anual
Local: Lagarto
Média de participantes: 09
Ação: Encontro de Voluntários
Período: Anual
Local: Delmar Hotel
Média de participantes: 80
Ação: Dia de Doar - GACC/SE
Período: Anual
Local: HUSE / HEMOSE / Av. Desembargador Maynard (pedágio) / Orla de Atalaia /
Shopping Riomar / Supermercados ( Pão de Açúcar, Simião, Makro, Gbarbosa).
Média de participantes: 15
Ação: Ações de Apoio Institucional
Festa da Páscoa/ Festa do Dia das Mães/ Festa Junina/ Festa do Dia dos Pais/ Festa do
Dia das Crianças/ Dia de doar/ Festa Arco-íris / Festa do Natal.
Período: 16/04/19 - 07/05/19 – 18/06/19 – 07/08/19 – 10/10/19 – 10/12/19 - 18/12/19.
Local: Espaço Salão de Festas / Clube do Banese / Salão La Fiesta / Matapuã Eventos /
Salão Planeta Mágico.

SETOR FINANCEIRO
O setor financeiro é responsável pelas despesas de energia, combustível, água,
aluguel, passagens intermunicipais, interestaduais e interurbanas. Bem como
apagamento de telefone, internet, manutenção de transporte, exames, consultas,
medicamentos, mantimentos, entre outros.
DESPESAS
DESCRIÇÃO
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

MÊS

TOTAL

Janeiro

R$ 56.859,07

Fevereiro

R$ 54.322,06

Março

R$ 39.620,47

Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

Abril

R$ 47.889,79

Maio

R$ 46.581,75

Junho

R$ 54.570,65

Julho

R$ 55.341,34

Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.
Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

Agosto

R$ 39.710,94

Setembro

R$ 54.653,58

Outubro

R$ 43.568,83

Novembro

R$ 45.047,23

Energia, combustível, água,
aluguel,
passagens
intermunicipais,
interestaduais, interurbanas.
Bem
como
internet,
manutenção de transporte,
exames,
consultas,
medicamentos, mantimentos,
entre outros.

Dezembro

R$ 50.882,79

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

13

Janeiro/2019

00

Fevereiro/2019

03

Março/2019

09

Abril/2019

02

Maio/2019

04

Junho/2019

04

Julho/2019

28

Agosto/2019

02

Setembro/2019

03

Outubro/2019

07

Novembro/2019

02

Dezembro/2019

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 2019 proporcionaram maior
visibilidade às ações do GACC.
As postagens realizadas envolvendo matérias obtiveram os seguintes resultados:

FACEBOOK
Nº Visualizações
209.121

Nº Curtidas

Nº Compartilhamento

Nº Comentários

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/

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/2019

04

Fevereiro/2019

05

Março/2019

13

Abril/2019

10

Maio/2019

11

Junho/2019

06

Julho/2019

11

Agosto/2019

15

Setembro/2019

13

Outubro/2019

17

Novembro/2019

06

Dezembro/2019

16

EQUIPE TÉCNICA 2019

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
Magna Vitória
MOTOCICLISTAS
Anderson Rogério
Esdras Costa dos Santos
Kleiton de Araújo
Leonardo dos Santos

Nadson Bezerra
Renisson Magalhães

ESTAGIÁRIOS
Alda Rodrigues Santiago
Girleide de Jesus Santos
Ianca Caroline Santana Nunes
Marta Patrícia dos Santos
Sandra Natasha Marques da Silva
Thiago José de Jesus Santos

