
  

 

 

 

 

 

 
“Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco,  

ele o conservaria no porto para sempre.”  
(São Tomás de Aquino) 
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ompleta-se um ano da nova gestão do GACC-RN. Costumo dizer que não pintamos as 

paredes de uma casa, se o alicerce não estiver terminado. Acho até que ainda estamos 

terminando o alicerce, mas tenho a impressão que esse está fortalecido em princípios e tanta 

dedicação que quando pintarmos a parede, não haverá nenhuma infiltração. 

Continuamos um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Uns fundaram, 

outros foram chegando e ampliando a construção. Aquele GACC-RN da casinha amarela alugada se 

transformou num prédio, no sonho realizado da sede própria. Construímos o espaço físico, organizamos os 

setores e, ainda, estamos trabalhando na organização administrativa e tecnológica, tão necessárias e que 

nos auxiliarão na busca de sustentabilidade institucional. 

Neste primeiro ano, demos continuidade ao trabalho de consultoria de processos iniciado na administração 

passada e, em consequência, tivemos que tomar medidas administrativo-financeiras nem sempre simpáticas, 

mas necessárias à sobrevivência institucional, reduzimos custos, buscamos novos parceiros, iniciamos 

algumas reformas estruturais, realizamos inúmeras ações, entre tantas a campanha de comunicação, 

recadastramento de usuários e, tudo isso, graças à colaboração de cada voluntário, funcionário, 

colaborador e de muitos anônimos. 

Sentimo-nos (todos que compõe a diretoria e os Conselhos) na obrigação de resumirmos este ano de 

trabalho neste relatório que ora entregamos a cada um dos senhores. Estou certa de que a luta continuará e 

estaremos juntos, pois “motivo para fazer o bem, todo mundo tem” e a família GACC-RN, entre outros 

motivos, tem a alegria de ter desligado no ano que passou 27 usuários que alcançaram a cura.  

 

 

Que consigamos juntos, comemorarmos muito mais! 

 

 

Francineide Damasceno 

Presidente GACC-RN 
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Consultoria implanta processos e o GACC-RN ganha seu 

primeiro organograma oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trabalho da Consultoria iniciado no biênio passado foi finalizado, com a etapa de 
mapeamento, entrevistas com todos os funcionários, implantação dos processos setoriais e, 
entre outros encaminhamentos, algumas mudanças foram e estão sendo necessárias. Em 

resumo, o trabalho feito pelos acadêmicos, supervisionado pelo docente da UFRN, resultou em 181 
documentos elaborados: 

 Foram trabalhados: 

- 18 processos 
- 01 árvore de processos 
- 48 mapeamentos de processos 
- 89 Instruções de trabalhos  
- 40 planilhas auxiliares dos processos 
- 03 formulários online no drive 

O que isso significa? O GACC-RN enquanto instituição, atualmente 
trabalha de forma mais ordenada, com planejamento, prazo e cada setor tem propriedade e autonomia 
sobre suas atividades e ações, sejam de curto, médio ou longo prazos. 

A partir desse trabalho foi possível visualizar com mais retidão a estrutura necessária para o 
funcionamento da instituição, como também, suas necessidades de pessoal qualificado, reestruturações 
setoriais e harmonia entre os diversos setores e atores que compõem o GACC-RN. 

Ainda como fruto desse investimento, este ano tivemos nossas primeiras discussões e elaboramos 
nossos 1º Planejamento financeiro do GACC-RN que nos dá um espelho real de todas as rubricas com 
valores e possibilidades de uso dos recursos de forma planejada, sem sobressaltos.  

Agradecemos ao professor Wattson Perales e sua equipe que além de realizarem um trabalho 
exemplar, se tornaram simpatizantes da causa.  

O 
Equipe: 

Aleson Belo 

Andessa Damasceno 

Denys Garcia 

Eduardo Rebouças 

Laís Nogueira 

Mariana Costa 

Wattson Perales 



Balanço Contábil reflete política de 
redução de custos 

No inicio de março do corrente foi apresentado para toda a diretoria e 

conselheiros pela Métodos Contabilidade Empresarial Ltda.,  o Balanço 

patrimonial 2017 do GACC-RN . 

Foi constatado que com toda a crise financeira pela qual passa, ainda, o 

país, e cujo ápice se deu em 2016 e por todo o ano de 2017, o GACC-RN 

conseguiu um superávit de 2,6%, ou seja, entre receitas e despesas, o 

saldo foi positivo. 

Há mais de 20 anos parceira do GACC-RN, os proprietários da Métodos 

elogiou o trabalho de contenção de despesas e reorganização 

administrativa pela qual passa a Instituição e mostrou entre outros 

números uma redução de 38% de despesas com fornecedores, 4% com 

obrigações tributárias e um aumento de receitas de 2,6%. 

Sabe-se que administrativamente nada é fácil. Tivemos que tomar 

decisões, por vezes, doloridas, mas sabíamos embasados em resultados 

e orientados pela 

Consultoria e pela própria 

Métodos que seriam 

necessários corte de 

despesas, desde as 

menores. Portanto, em 

2017 o lema foi investir em 

produtividade, estabelecer 

metas e definir indicadores 

que permitam aos setores 

trabalharem focados em 

resultados quantitativos e qualitativos em curto, médio e longo prazos. 

Ainda é somente um começo, mas estamos conscientes que é um 

caminho sem volta. A tendência é cada vez mais nos 

profissionalizarmos, funcionários e voluntários, de forma que a 

Instituição seja, cada vez mais, produtiva, oferecendo serviços de 

excelência com os menores custos possíveis. 

Creditamos resultados e planejamento a cada um dos nossos 

colaboradores, gestores setoriais, consultores, voluntários, cada um que 

na grande engrenagem faz um pouco aqui e outro ali, em sintonia com 

as necessidades da instituição e a atendo como norte maior de nossas 

ações. Tudo que fazemos, todas as decisões tomadas são em prol do 

fortalecimento institucional, consequentemente, em prol de tantas 

 

Mediante crise financeira e 

orientações recebidas da 

consultoria de que estávamos 

gastando mais que 

arrecadávamos, fomos buscar 

formas de reduzir custos e 

aumentar receitas.  Um dos 

maiores custos do GACC-RN 

mensal era com medicamentos 

e suplementos. Ao conferirmos 

as aquisições, percebemos que, 

geralmente, nossos usuários 

não utilizavam medicação 

genérica e as farmácias 

conveniadas vendiam aqueles 

laboratórios, cujos produtos 

eram mais onerosos.  Foram 

realizadas reuniões com os 

fornecedores e remodelada a 

forma de solicitação. Com isso, a 

Assistência Social ganhou 

agilidade e rapidez sem perder 

controle e os custos foram 

drasticamente reduzidos. A 

aquisição de medicamentos 

reduziu 42,25% e de produtos 

58,62%, e ainda registramos a 

economia feita em relação ao 

fornecimento  suplemento. 

Alinhado com o Hospital 

Infantil, os suplementos só são 

adquiridos quando receitados 

pelos médicos ou nutricionista 

do hospital, pois em todavia 

eram realmente necessários. 

Com isso, reduzimos um gasto 

mensal de, em média, 1.800 

reais.  

 

Redução de  

mais de 90% em 

suplementos e 

42,23% na 

aquisição de 

medicamentos 

R$ 2.350.000,00 

Valor investido 

em nossos 

usuários 



famílias que necessitam da Instituição para continuarem lutando em busca da cura de seus filhos. 

Ainda, em termos de resultados, ficamos felizes de poder dizer a cada doador do GACC-RN o quão bem é 

investida a sua doação. Cada contribuição que o GACC-RN recebe é investida em favor de sua missão. Em 

2017 investimos  nos nossos pacientes. Esse valor paga aos profissionais que os atende (psicólogos, 

nutricionista, assistente social, pedagoga, cozinheira, motoristas...), alimentação, exames e medicamentos 

quando necessários, abrigo em quartos individuais, atividades lúdicas que auxiliam no tratamento, 

traslados e muito afeto.  

Aos nossos doadores nossos agradecimentos e nossa prestação de contas. Em breve o balanço 2017 estará 

disponibilizado em nosso site: https://www.gaccrn.org.br/  

 

ISENÇÃO E PERDÃO DE DÍVIDA DO IPTU 

Em 2016, fomos surpreendidos com a cobrança, 

pela Prefeitura Municipal de Natal, de 40 mil reais 

retroativos, referentes diferença de metragem de 

área construída para a área que vinha sendo 

cobrada.  

Entramos com um processo, solicitando a isenção, 

uma vez que fomos orientados em relação ao 

artigo nº 150 da Constituição federal que isenta instituições similares ao GACC-RN do pagamento desse 

tipo de tributo. 

Em 2017, fomos isentos, com a res salva de que a isenção seria a partir de 2012, ficando um resíduo 

devedor de 11 mil reais. Outra vez, sob a orientação e iniciativa de Dr. Kenmel Faraj, entramos com um 

isenção geral.  Em junho novo processo, solicitando a 

deste ano, depois de muitas idas e vindas e contando com a 

ajuda de alguns colaboradores, o processo  foi deferido. 

Eliminamos um débito e reduzimos custos. No entanto, 

entraremos com um novo processo, solicitando os valores 

pagos retroativos, uma vez que pela mesma Lei federal seríamos 

isentos. 

Esse processo terá seus resultados a longo prazo, mas 

será, certamente, um ativo da instituição.  

Da mesma forma, também tramita um processo que solicita judicialmente a isenção do GACC-RN para o 

pagamento do PIS (Art.150-CF). Este processo já teve ganho de causa em primeira instância e a União 

recorreu para instancia superior. Caso seja ratificada a decisão da 1ª instância, conseguiremos reduzir um 

gasto mensal, em média de mil reais e pedirmos a devolução do que foi pago nos últimos cinco anos. 

Os processos administrativo-financeiros estão sob a coordenação de Rosa Reiko, 1ª Tesoureira que junto 

com a presidência e a equipe vem buscando formas de reduzir custos.  

https://www.gaccrn.org.br/


“O amor que você doa, salva vidas!” 

Em Junho de 2017 realizamos o VII 

ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS, na Praia 

de Tabatinga, num espaço cedido pela 

voluntária Cipriana Pinheiro. O Encontro 

foi bem proveitoso, com palestras e 

vários momentos lúdicos de integração. 

SER VOLUNTÁRIO é mais que doar seu 

tempo, trabalho e talento. É mais que 

colaborar com o bem estar do outro. No 

caso do voluntário GACC-RN é salvar vidas através da doação de 

seu amor. 

No dia a dia o tempo é 

corrido, as tarefas são 

múltiplas e simultâneas, 

voluntários, funcionários, 

colaboradores se desdobram 

para cumprir a missão 

institucional e, por muitas 

vezes, não se para, não se 

olha nos olhos, não se diz a cada um o quanto ele é 

fundamental. Por isso, o ENCONTRO ANUAL DE VOLUNTÁRIOS é 

tão importante. É um dia em que fortalecemos nossos laços de 

amor, de afeto e aumentamos nosso poder de doação. O VIII 

Encontro já se encontra em produção. 

Reestruturação do Setor de Voluntários 

O Setor de Voluntários, coordenado pela Secretária voluntária, 

Ângela Gomes, passa por uma reestruturação que vai desde o 

acolhimento, integração inicial, direcionamento de acordo com 

necessidades e solicitações dos setores que, por sua vez, terão a 

obrigação de acolher, treinar, distribuir tarefas e acompanhar o 

desempenho, frequência e necessidades dos novos voluntários. 

Em paralelo, será feito uma atualização cadastral dos voluntários 

antigos, com horários, tarefas e setores onde estão lotados, de 

forma que tenhamos um espelho real de nossa mão de obra 

voluntária e seus resultados.  

As regras estabelecidas também deverão ser observadas e 

cumpridas por todos.  

 

GACC-RN é 

reconhecida como 

uma das 

instituições mais 

confiáveis do RN 

 Uma comissão formada por 

jornalistas, convidados, 

colaboradores e parceiros da Revista 

Foco Nordeste: João Maria 

Medeiros, Flavio Marinho, João 

Bezerra de Medeiros Filho, Aneli 

Medeiros, Isaías Oliveira, Liszt 

Coutinho Madruga, Luciano Kleiber, 

Danilo Bezerra, Thalita Freitas, 

Hilneth Correia, Fernanda Souza, 

Tadeu Oliveira, Miguel Dantas, 

Marcus César Cavalcanti, Jorge Ivan 

Barbosa, Liege Barbalho, Ana Luiza 

Câmara, Flávio Rezende, Gerson de 

Castro, Rosemilton Silva escolheu o 

GACC-RN COMO UMS DAS 

INSTITUIÇÕES DO Terceiro setor que 

presta serviços relevantes à 

sociedade potiguar e que tem um 

alto grau de confiabilidade.  No  dia 

25 de agosto de 2017, no Auditório 

da Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Norte (FIERN) recebemos 

o “Troféu 07 de Agosto” junto aos 

demais homenageados:  

personalidades e entidades de vários 

segmentos que se destacam em 

nossa sociedade. 



COMUNICAÇÃO: UM ELO ENTRE OS PÚBLICOS GACC 

 

 união das comunicações institucional, mercadológica e interna dará origem ao que chamamos de 

composto de comunicação organizacional.  

Caminhamos com a implantação dos processos comunicacionais para a integração de todos os 

setores da organização como forma de aproximar os 

conteúdos setoriais, trabalhando-os em conjunto para 

alcançar os objetivos da organização. 

Faz-se essencial o trabalho árduo e continuo da 

implantação e execução do planejamento estratégico da 

comunicação, no qual serão traçadas as metas a serem 

atingidas, que vão desde a decisão sobre o futuro da 

instituição, passando pela divulgação institucional e pela 

comercialização de produtos e serviços para diferentes públicos, até chegar aos resultados pretendidos. 

Em junho foi apresentada e implantada a campanha GACC SUSTENTÁVEL que além das peças publicitárias 

incluiu uma palestra com os coordenadores da Comissão Ambiental do Tribunal de Justiça junto aos 

voluntários e funcionários. Foi inserido o uso de blocos recicláveis, reduzido em mais de 90% o uso de 

copos descartáveis, intensificou-se a campanha do uso da escada (reduz custo com energia elétrica e se 

ganha saúde), a implantação de mural eletrônico na recepção, entre outras atitudes simples que trarão a 

longo e médio prazo sustentabilidade ambiental à instituição. 

Um novo site, como ferramenta fundamental, foi produzido, com layout mais clean e atualização mais 

eficaz. O uso das redes sociais, cada vez mais sistematizado e se encontra no planejamento um hotsite 

para o Bazar. 

O setor de comunicação produziu inúmeras peças 

publicitárias ao longo do ano. Desde a identidade visual do 

Encontro de Voluntários, convites, cartões, produtos GACC-

RN, fardamento, adesivamento de veículos, informativos, 

além da articulação e participação em reuniões e eventos 

quando necessários. 

Em parceria com a Agência Dois.A Comunicação e 

Marketing, o Setor de Comunicação produziu a campanha 

publicitária  “Motivos para fazer o bem, todo mundo tem”, com foco no voluntariado e participação social 

na atividade-fim da instituição.  

Em Dezembro, o GACC convidou a imprensa e outros colaboradores para apresentar a campanha que 

conta com vários protagonistas, de famosos a anônimos. O almoço reuniu vários desses atores que 

compõe o GACC-RN e, na sequencia, se iniciou sua veiculação em diversos veículos (Jornal, TV, Rádio e 

Mídias Sociais), cuja articulação para a cessão dos espaços gratuitos também ficou sob a responsabilidade 

do setor.  

A 



BAZAR, SEGUNDA FONTE DE RENDA DO GACC-RN 

Nesse último ano, o Bazar foi um dos setores que mais sofreu mudanças no 

GACC-RN. O setor, atualmente dividido em Loja e Triagem, na realidade 

ainda se encontra em processo de reformas e ajustes, seja na estrutura 

física ou administrativa. 

Segunda fonte de renda fixa da Instituição, o BAZAR se encontra sob a 

Coordenação da 2ª Tesoureira, Francináide Damasceno que junto com o 

Setor de Voluntários e a gerencia vem inserindo processos administrativos, 

informatizando, formando equipes e, assim, mesmo em um ano de crise, 

quando o Estado atrasou salários e toda uma conjuntura econômica trouxe 

recessão às empresas, com a nova roupagem dada ao setor, houve um 

aumento de, aproximadamente, 30% na arrecadação comparada com o 

mesmo período do ano anterior.  

Ainda ficou definido que aqueles itens, cujas doações venham direcionadas 

para a criança, serão entregues à voluntária Dulzimar Varela que cataloga, 

organiza e distribui de acordo com calendário institucional ou ainda de 

conformidade com a gerencia. Dessa forma evitam-se equívocos perante o 

doador. Quanto a doações para as famílias, o doador tem que ser orientado 

a doar diretamente, primeiro por não termos espaço para a guarda 

adequada desses itens, segundo para evitar que direcionemos doações, 

uma vez que tudo que entra na instituição é para uso comum.  

Entre as ações que foram desenvolvidas, adaptadas ou se encontra 

em andamento, estão: 

2) As doações ao chegarem na Instituição serão direcionadas à 

coordenação do Bazar ou ao Departamento de doações diretas ao 

Usuário, coordenado por Dulzimar. 

3) O Setor de Triagem foi organizado, na medida do possível: 

a) Foram fixadas prateleiras e araras 

b) Implantado um fluxograma no setor 

c) Reposicionados ventiladores  

d) Reestruturada a equipe (ainda em andamento) 

e) Ampliado o espaço físico, mediante muitas doações de móveis, itens de grande volume. 

f) Foi estabelecido o Bazar de UM REAL periodicamente; 

g) Foi estabelecida em comunhão com a equipe multidisciplinar a doação para os responsáveis 

daquelas peças que sobrarem no Bazar de UM REAL. 

h) Foi estabelecido que se ainda assim, sobrarem peças, essas serão doadas a outras 

instituições que precisem; 

i) Foram adquiridos, a custo zero, diversos manequins; 

j) Reestruturada cobertura e piso da parte frontal à sala de triagem, onde as pessoas 

trabalham separando peças (em andamento); 

k) Instalação de ramal no setor; 



Periodicamente é realizado o bazar de móveis. 

l) Realizados novas edições do Santa Lola, Riachuelo, com o diferencial da loja funcionar 

simultaneamente, de forma que a clientela de uma chama a outra. O que tem dado bons 

resultados; 

4) No Setor da loja, foram realizadas: 

a) Implantação do sistema de entrada e saída de mercadoria via eletrônica; 

b) Substituição da antiga servidora; 

c) Reorganização da mercadoria exposta; 

d) Reposicionamento da Porta de Entrada; 

e) Sinalização da loja na parte externa do prédio; 

f) f)Mapeada a necessidade de produção e conserto da mobília (execução em planejamento); 

g) Melhor sinalização interna; 

h) Controle de estoque e preços; 

i) Maior divulgação para públicos específicos (em planejamento); 

j) Adiantamento salarial para funcionários consumirem (quando de seu interesse) no Bazar; 

Quanto ao Departamento de doações diretas ao Usuário, coordenado por Dulzimar Varela, houve uma 

reorganização, de forma que qualquer setor que vá promover uma ação lúdica com as crianças, datas  

comemorativas, esteja apto a ser atendido da melhor forma.  

Portanto aqueles itens que chegam por doação e que seja exigido pelo doador que vá direto para as 

crianças, ficarão sob a responsabilidade desse setor. 

Da mesma forma que a coordenação do Bazar ao verificar que existem itens úteis ao uso da instituição ou 

do seu público-alvo deve conversar com a gerencia ou setor responsável e direcionar (pedagogia, nutrição, 

Doações diretas...) 

Edições especiais movimentam a comercialização de produtos 

Em Novembro, foi realizado o primeiro Bazar 

especial da Receita Federal com produtos novos 

que são apreendidos pelo Fisco.  Com a arrecadação 

podemos complementar o pagamento do 13º 

Salário de nossos funcionários. Abrimos uma 

semana inteira para nosso público interno quando 

puderam comprar produtos de primeira qualidade 

por preços acessíveis e na semana seguinte para o 

público externo. 

Em parelho expomos os quadros doados por 

artistas plásticos da terra, realizamos o Bazar da 

Santa Lola em algumas edições e pela primeira vez, 

o Bazar dos Jornalistas, trazendo além de recursos 

financeiros, visibilidade à instituição. 

 



 

Equipe multidisciplinar somatiza esforços para continuar 

prestando serviços de excelência ao usuário GACC-RN 

ediante a crise econômica com inflação significante, atrasos de salários por parte do Governo 

e, com isso, redução de doações, entre outros fatores, além da reestruturação administrativa 

que vem sendo implantada na Instituição, o 

Departamento de Assistência Social foi convidado a realizar 

um senso com atualização de dados e perfil socioeconômico 

das famílias cadastradas. Como resultado teve 44 usuários 

desligados: vinte e três por terem alcançado a cura, um por 

mudança de Estado, dois mudaram de país; onze por estarem 

totalmente ausentes e sete por terem completado 18 anos.  

O recadastramento também embasou a administração em 

relação às condições financeiras das famílias e, assim, houve 

a redução de distribuição de cestas básicas, de 186 unidades 

distribuídas no inicio do ano para 80 cestas básicas em 

dezembro. 

O trabalho que muitas vezes era feito sem as ferramentas 

adequadas, requerendo tempo da profissional, foi 

sistematizado através da implantação de uma média de 6 

planilhas que alimentadas corretamente traz ao setor melhor 

organização e execução das atividades, contribuindo para os 

sensos dos atendimentos e dando agilidade e eficácia às 

ações diárias, além da integração com os demais profissionais da equipe multidisciplinar.  

Foram admitidos 41 novos usuários e realizados 12 encontros mensais com os responsáveis. Em relação 

aos encontros mensais, obrigatórios, foi iniciado um trabalho de conscientização e sensibilização junto aos 

responsáveis sobre a 

importância e 

obrigatoriedade do seu 

comparecimento. Nos 

últimos meses se 

percebe um aumento da 

frequência, mas ainda 

muito aquém do 

número de usuários. 

Para motivá-los 

mensalmente tem-se chamado palestrantes com assuntos variados de interesse desse público, tais como: 

palestra com coordenadores da Cruz Vermelha sobre as doenças transmitidas pelo aydes egípcio e 

distribuição de repelente;  a voluntária Angélica trouxe a importância da Gratidão para a discussão e o 

professor Kleber , da classe hospitalar, falou sobre a importância da figura paterna na família, trazendo às 

M 



famílias a reflexão. 

Sustentabilidade 

socioambiental também foi 

tema, trazendo a mais 

conscientização no uso dos 

recursos.  

 

Paralelamente, a equipe 

sempre está ratificando a 

necessidade do cumprimento 

das regras existentes na 

instituição, inclusive 

alertando a todos para o 

Estatuto que prevê vários 

tipos de punição, a questão da ajuda dos acompanhantes na manutenção dos quartos e área em comum 

que dividem, entre outras normas. 

A questão do envio de fraldas para ao hospital infantil que agora se dá mediante solicitação do Serviço 

Social daquela unidade e não mais das mães diretamente com o nosso serviço social, o que vinha causando 

desconforto e conflitos até m esmo pelo tipo de fraldas que se enviava em um determinado momento 

e outro tipo que era enviado em outra situação. Dessa forma, quando Hospital Infantil não disponibiliza, 

sendo usuário do GACC-RN são solicitadas e a Assistência Social libera. 

Foi também redefinido a questão do presente de aniversário. Aquele assistido que fizer aniversário recebe 

um VALE SOCIAL , no valor de cinquenta reais para adquirir seu presente em nossa loja. O presente pode 

ser produtos do Bazar ou produtos GACC-RN e, em último caso, aqueles que não queiram os itens 

disponibilizados na lojinha e, de acordo com disponibilidade de presentes no Departamento de doações 

diretas ao Usuário (Dulzimar), poderão substituir o VALE SOCIAL por um brinquedo ou similar.  

ODONTOLOGIA VOLUNTÁRIA E COMPROMISSADA 

Na odontologia foi mapeada a necessidade de aquisição de um equipamento laser para tratamento das 

crianças antes, durante e pós os procedimentos com radio e quimioterapia, além de material odontológico 

utilizado no dia a dia do consultório. Foi feito um projeto e apresentado para ser contemplado com as 

penas pecuniárias dos Juizados Especiais Criminal da Comarca de Parnamirim. O Projeto se encontra numa 

segunda fase e estamos aguardando que seja deferido para darmos prosseguimento a aquisição e devida 

prestação de contas.  

Em paralelo está se fazendo um trabalho de conscientização dos responsáveis sobre a importância do 

comparecimento regular de seus filhos ao dentista, profissional que pode ajudar na prevenção das doenças 

oportunistas que trazem tanto sofrimento às crianças. 

Nesse setor contamos com o trabalho voluntário das odontólogas Fátima Tiengo e Biancha Linhares que 

atendem todas as segundas, quartas e sextas. 

 



PSICOLOGIA: DE VOLUNTÁRIA A FUNCIONÁRIA 

Em relação à psicologia tivemos alguns prejuízos. Com a saída da psicóloga por ter sido aprovada em 

concurso público, fizemos uma experiência com psicólogos voluntários o que supriu, em parte, nossas 

demandas. A equipe apesar de responsável, compromissada e assídua, por não está diariamente, e nossos 

usuários terem dificuldades de agendar com antecedência e comparecer, resultou em alguns 

desencontros.  

Por se tratar de um suporte essencial à instituição, no último mês de março foi contratado uma das 

voluntárias, como psicóloga da instituição, se inserindo na equipe e, a partir de agora, com condições de 

desenvolver um trabalho multidisciplinar.  

NUTRIÇÃO, COMPROMISSO COM O BEM ESTAR DO USUÁRIO 

O Departamento de Nutrição foi outro que sofreu algumas dificuldades no decorrer do ano, mediante 

afastamentos contínuos da nutricionista que, por inúmeros motivos, precisou se ausentar. Conseguimos 

minimizar sua ausência com o trabalho voluntário da nutricionista Wilma Fernandes que está atendendo 

dois dias na semana.  

Com isso, o dia a dia da cozinha está sob a responsabilidade da equipe, coordenada pela funcionária 

Fabiana. Algumas melhorias foram realizadas, a exemplo do controle de usuários/dia, controle de estoque, 

redução de desperdícios e melhor distribuição de excedentes, o que só vai ser resolvido definitivamente 

com o retorno da rotina normal do setor, incluindo-se o desenvolvimento do projeto multidisciplinar a ser 

executado pela pedagogia e nutrição. 

Ainda em relação à nutrição, o setor continua atuando em festividades internas e neste mês de maio se 

inicia algumas mudanças no cardápio.  

EXTENÇÃO DA SALA DE AULA, ATIVIDADES LÚDICAS E MUITO 

AFETO NA PEDAGOGIA TRAZ RESULTADOS POSITIVOS 

Em relação ao setor de Pedagogia foram realizadas diversas atividades pedagógicas e lúdicas. Algumas já 

em desenvolvimento em anos anteriores, outras que foram sendo inseridas. O projeto da classe hospitalar, 

coordenado pela funcionária Aline Silva com as professoras Jamaci Silva e Tânia Brisante com o apoio da 

professora Xênia cadastrou os contatos das escolas originárias dos usuários em cada município, 

oportunizando um contato direto com os professores e coordenadores, além da cessão de livros e material 

escolar. 

A integração e acompanhamento resultou na aprovação de todos os usuários-alunos inscritos na Classe 

Hospitalar, com destaque para Robson Carlos Dantas que conseguiu aprovação para o curso técnico em 

edificações no ensino médio técnico no município de Major Sales, cidade onde reside. 

Projetos internos relacionados às datas alusivas, temáticas e ações de integração e de confraternização são 

atividades quase que diárias desenvolvidas com as crianças que estão hospedadas ou de passagem. 

Portanto, carnaval, páscoa, festejos juninos, dia dos pais, das mães, das crianças, natal, são algumas datas 

que são produzidos materiais e trabalhados os temas de acordo com faixas etárias.  



Além das atividades diárias e da Classe Hospitalar que tem um foco definido, ainda foi elaborado em 

conjunto com a Nutrição, um projeto pedagógico-nutricional para ser desenvolvido com os usuários de 

forma que seja trabalhada a teoria e a prática, envolvendo a todos e de forma lúdica ensinando-os sobre a 

qualidade dos alimentos e a sua importância no cotidiano das pessoas, principalmente, na vida deles.   

ARTE TERAPIA NO DIA A DIA DAS CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS 

Sob a regência da professora Rafaela Brito e tendo como patrocinadora a vereadora Eleika Bezerra, as 

crianças durante todo o ano de 2017 interagiram com a música, pintura, desenhos, dança e outras artes, 

de forma que seus dias se tornassem mais leves. 

Com o desenvolver do projeto, a “Bandinha do GACC” como era carinhosamente chamada, além de tocar, 

cantar e encantar, começou a desenvolver seus próprios instrumentos com material reaproveitado e seus 

integrantes a participarem junto com outras crianças e as mães em outras atividades, a exemplo da pintura 

de telas e pintura e customização de camisetas que resultou em exposição na Vernissage realizada no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

A “Bandinha do GACC” se transforma no Projeto “Flor de Cactus” que formatado, caminha para a 

composição de letras e músicas autorais das crianças e tem como meta a gravação de um CD autoral e 

como desdobramento a associação da sua identidade a diversos produtos que tragam sustentabilidade à 

Instituição. 

O processo se encontra em fase de registro e seguindo para captação dos recursos necessários à sua 

execução total. Paralelamente as composições continuam florindo e as crianças se empoderando da sua 

criatividade e perfil artístico.  



Com o professor voluntário, Jefersson, às 

quintas-feiras acontecem as oficinas de Dança-

Terapia, levando desenvolvimento corporal, 

desenvolvimento mental, elevando autoestima, 

autoconfiança e fazendo-os conhecer os 

próprios limites e, assim, colaborando com o 

tratamento.  Da mesma forma, Ricardo Tinôco, 

ministra às terças-feiras, oficinas de desenho e o 

voluntário EUGÊNIO, realiza uma vez por mês, as 

oficinas de origamis. 

Como planejamento, o setor de pedagogia ainda 

tem o projeto “INTERAÇÃO E SOCIALISMO, 

LEITURA, QUESTÕES EMOCIONAIS, DINÂMICAS” 

a ser desenvolvido em parceria com o setor de 

psicologia e o PROJETO INTEGRAÇÃO que será 

realizado com o setor de Recursos Humanos 

(ainda em construção) e que beneficiará funcionários e voluntários.  

A Sala teen, inicialmente imaginado para atender aos usuários-adolescentes e que ainda não foi possível 

executá-lo, em 2017 foi adaptado em um espaço na sala de pedagogia com dois em planejamento novas 

adaptações. computadores para uso desse público e está  

A equipe multidisciplinar, 

antes coordenada pela 

voluntária Ângela Gomes 

que assume a 

coordenação geral de 

voluntários a partir da 

nova divisão de tarefas 

implantada pela 

consultoria, ora se 

encontra sob a 

coordenação da gerencia 

e ficou responsável por 

todos os eventos internos, 

ou seja, eventos que 

beneficiam nosso público 

interno (Páscoa, Natal, 

Semana da Criança, 

Carnaval, São João, Vernissage). Esses eventos já são organizados pela equipe e executados por ela e os 

setores necessários (captação, comunicação, eventos, nutrição...) que dão o suporte necessário. 

Dessa forma, foram realizados no último ano, a festa de São João, Dia dos Pais, Semana da Criança com 

passeio de Buggys e a realização do projeto “Caça ao Tesouro”, visita a Barreira do Inferno, participação 

das crianças nas ações do Setembro Dourado, Natal das Crianças, carnaval, páscoa,  etc. Exceto a festa de 

15 anos, cuja organização e execução continua sob a responsabilidade de Tânia Cabral e Zildelene Sabino.  



EVENTOS E CAPTAÇÃO COMO VIAS DE ANGARIAR RECURSOS 

 

O setor de Eventos encontra-se em 

reestruturação, atualmente ele 

funciona sob a coordenação geral 

de Tânia Rocha, vice-presidente 

que também é responsável junto 

com Zildelene Sabino pela festa de 

15 anos e conta com duas 

funcionárias que vão desde a 

idealização, captação e 

organização do evento ou ação à 

sua execução. Na nova versão, 

eventos caminha em comunhão 

com captação que a médio e longo 

prazos além de se apropriar das 

formas de sustentação 

institucional, terá como foco o 

planejamento, elaboração de 

políticas e projetos que tragam 

recursos financeiros para o GACC-

RN como, também, execute e 

coordene equipes de captação, 

seja em eventos, seja em projetos 

ou outras ações.  

Durante 2017, se configurou 

melhor o setor, separando os 

eventos internos sem fins 

lucrativos ou de captação que 

ficaram sob a responsabilidade da 

Equipe multidisciplinar dos eventos, projetos ou ações que buscam recursos institucinal. 

Para que as ações comerciais ou de captação de alimentos, vendas de produtos e outros deem o resultado 

esperado, contamos com a consultoria que implantou os processos necessários e, entre outras atividades, 

organizou o estoque, também ali, implantando planilhas e distribuindo responsabilidades setoriais que 

permitam o bom fluxo de trabalho nas ações e eventos de captação e tendo a real situação para pleitear 

pedido de mercadorias e se planejar a médio e longo prazos. 



Paralelamente, inúmeras ações foram realizadas. Desde a redistribuição de cofrinhos, captação de 

alimentos em supermercados, sistematização maior de vendas de produtos GACC-RN, destacando-se a 

ação realizada na Guararapes quando se potencializou a campanha dos Heróis Honorários que também foi 

realizada em algumas escolas, entre outras.  

Domingo na Arena, Colégio das Neves, Feira do Empreendedor, Festa do boi, Amigos da Vaquejada, ação 

na Escola da Assembleia, Brasil Mostra Brasil, Triato, ações na Barreira do Inferno, foram algumas das 

atuações do setor, sem falar no apoio às datas comemorativas e as festas internas realizadas pela equipe 

multidisciplinar. 

Ainda destacamos em termos de captação e eventos, nossa estadia no Midway Mall em um espaço 

privilegiado, no qual montamos nossa lojinha com diversos produtos, camisetas diversas, canetas, 

pingentes, quadros doados por artistas plásticos e produzidos por nossas crianças e seus responsáveis, 

entre outros. No período de 01 de março a 10 abril permanecemos no shopping com uma equipe de 

voluntários se revezando e como resultado tivemos a comercialização de 400 camisetas.  

Saímos do Midway e fomos para o Praia Shopping, onde nossa lojinha está montada com o mesmo 

propósito, inicialmente, até 31 de maio. Paralelamente, estamos realizando ações de vendas de produtos 

no NAC, Call Center Riachuelo, Santa Lola e arrecadação de alimentos na loja do Extra de Ponta Negra, 

entre outras atividades. 

 



15 ANOS: O EVENTO QUE AGREGA AUTOESTIMA E VALOR À VIDA 

 

oordenada e executada pelas voluntárias Tânia Rocha e Zildelene Sabino, a FESTA DE DEBUTANTES 

DO GACC-RN é totalmente doada por pessoas, profissionais e empresas do Rio Grande do Norte 

que anualmente se juntam para realizar o sonho desses jovens que há anos travam uma luta em 

busca da cura e, muitas vezes, nunca tiveram uma festa de aniversário.  

Em meio a muito glamour, a festa vem se tornando, a cada 

ano, um sonho mais lindo, colorido e glamoroso. Uma noite 

mágica onde não tem espaço pra dor e lágrimas só de 

emoção. 

As famílias, colaboradores e debutantes vivem uma noite 

esplendorosa. Em 2017 a festa teve como tema “A Bela e a 

Fera” e historia se confundiu com a realidade. Estavam ali 

adolescentes esplendorosos e belos, esquecendo a fera que 

é seus tratamentos no dia a dia de suas vidas. 

Jornalistas apresentaram com magnitude a festa, os patrocinadores ofereceram o que tinham de melhor, 

brindes, lembranças, fotógrafos, filmagens, chegada de limusine, banda grafite os agraciando com as 

músicas que fazem parte de seus universos e muitas lágrimas, dessa vez de alegria, de emoção. Foram 

mais de 80 parceiros que todos os anos aguardam com ansiedade esse momento para doar alegria. 
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REENCONTRO DE ORGANIZADORES, PATROCINADORES E 

DEBUTANTES COM ENTREGA FOTOGRAFIAS E FILMAGEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

No último dia 20 de Março, como em anos anteriores, as coordenadoras dos NA 15 anos, reuniram os 

debutantes, familiares e patrocinadores/parceiros para entregarem os álbuns de fotografia e DVD da festa, 

como também para conhecerem àqueles que viabilizam com tanto amor e esmero sua festa de 15 anos.  

Na ocasião, foram apresentadas as matérias veiculadas, exibido o trabalho desenvolvido por parceiros 

fotógrafos e cinegrafistas, devidamente editado e produzido para que cada um leve consigo o registro 

daquela noite mágica. 

A partir do pós-festa 2017, se inicia os preparativos para a FESTA DOS 15 ANOS 2018 e todos nós já ficamos 

na expectativa, certamente viveremos outras grandes e inesquecíveis emoções!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUTENÇÃO E MELHORIAS SÃO REINICIADAS,  

E CONTINUARÃO EM 2018 
 

urante 2017 foram mapeadas várias necessidades de manutenção na estrutura física da sede que 

vão desde infiltrações, pintura de 

paredes, reforma e conserto de mobília e 

portas, remanejamento e reforma no 

escoamento de água, entre outros itens que 

precisaram de manutenção e melhorias. 

Com o saldo do Programa “Cidadão Nota 10” cuja 

orientação era zerar até 30 de Outubro, foi 

adquirido um veículo Spin, feito seu seguro e 

pago todos os impostos. Adquirido o fardamento, 

botas e capas para os motoboys e funcionários, um servidor (equipamento) que proporcionou mais 

agilidade para o telemarketing, telão e notebook para Comunicação, pintura da fachada, troca do toldo e 

do portão de ferro frontal por um de alumínio, 

eletrônico com acesso biométrico, trocada a 

iluminação frontal, aquisição e instalação de placa 

luminosa, Instalação do intercomunicador no elevador e 

reposição de peças que deram maior autonomia, 

evitando travamento.  

Com recursos próprios, ainda foram realizadas obra 

de escoamento de águas pluviais, serviços na caixa 

d’água, restauração banheiro infantil do 3o. Andar, 

incluindo mudança de piso, pintura da Sala de Reunião e de um dos corredores do andar térreo (faltam 

refeitório, corredor do Atendimento 

multidisciplinar e salinha de espera), 

readequação com o retorno da Sala de Nutrição 

para o espaço projetado inicialmente para o 

setor, e organização da sala então utilizada 

como quarto de passagem para pessoas com 

limitações físicas. 

Ainda em termos de melhorias foram instalados 

ramais nos setores de estoque e triagem, 

colocadas divisórias na sala onde funcionava o 

“Cidadão Nota 10” com o intuito de ser utilizada como espaço teen, no qual tanto podem acontecer 

atividades lúdicas como aulas de informática e a outra metade do espaço será utilizada como Sala de 

Atividades para os responsáveis. Para isso, estão sendo articuladas algumas parcerias para a realização de 

oficinas que tragam conhecimento e entretenimento aos pais dos usuários, enquanto esses estão em 

atividades no Setor de Pedagogia.  
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Na cobertura do prédio, onde funciona o setor de triagem, a capela, lavanderia, arquivo e, até então a sala 

de atividades das mães, foi realizada uma reforma com substituição do telhado que estava deteriorado, 

apresentando vazamentos e desconforto para os 

voluntários, usuários e funcionários que 

desenvolvem alguma atividade naquele espaço. Na 

triagem o espaço foi ampliado, reposto ventiladores, 

fixadas prateleiras, de forma que o setor se organizasse. Foi 

trocado o piso, readaptada a porta para corrediça e 

trocado todo o PVC de cobertura que se encontrava 

danificado. 

Ainda, foi beneficiado com essa reforma, o espaço de 

lavanderia que ganhou cobertura e novas “sapatas” para 

colocação da máquina de lavar (substituída por uma 

nova), a sala da administração, na qual funciona 

tesouraria, departamento de pessoal e compras que 

ganhou um novo layout, sanou- se as infiltrações e ganhou 

pintura nova e, também, foi redimensionado o setor de 

arquivo-morto que estará sendo organizado e, num próximo passo, será totalmente digitalizado. Outras 

adequações e melhorias continuarão sendo feitas de acordo com os recursos que tenhamos. 

 

GERÊNCIA JUNTO COM O DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

IMPÕE NOVO RITMO NA ROTINA DA INSTITUIÇÃO 

 

Uma das primeiras providências no novo biênio foi regularizar o pagamento de salários dos funcionários 

que está sendo efetuado até o 5º dia útil do mês, motivando nosso quadro funcional, cada vez mais, em 

ser um colaborador satisfeito com a Instituição.  

Em termos de gerencia, muitas foram às adequações, implantações, acompanhamento e busca constante 

de melhoras seja no âmbito administrativo, financeiro ou da busca da sustentabilidade. A readequação da 

planta arquitetônica do GACC (inclusão das salas de triagem e atividades) pelo arquiteto, Dr. Carlos Ribeiro 

Dantas, foi também uma prioridade. 

O Planejamento estratégico com a equipe piloto, determinando as diretrizes, metas estratégicas e 

definição dos processos prioritários. Elaboração das planilhas de apuração de custos da captação de 

recursos, financeira e orçamentária e da planilha gerencial de indicadores dos processos, foram alguns 

mecanismos implantados pela consultoria no setor, lhes dando maior agilidade e eficácia nas atividades do 

setor.  

A gerência deixou de ser operacional para ser analista macro da instituição, processo ainda em 

andamento, mas já viabilizando o acompanhamento das ações, com análises e decisões sobre 

necessidades inerentes. Com isso, pode-se observar e analisar algumas orientações dos consultores em 

relação à adequação funcional do GACC-RN e redução de custos.  

Aquisição de um 

novo veículo e 

acesso com 

identificação 

biométrica foram 

algumas das 

melhorias. 



Com isso, vários setores tiveram que realizar estudos de como reduzir seus custos. Desde a Assistência 

Social com o recadastramento e estudo do perfil econômico-financeiro e social das famílias cadastradas, 

dando condições técnicas de redução na cesta básica, em valores gastos com medicamentos, suplementos 

até a redução de despesas com a readequação do quadro funcional, quando se mostrou necessário a 

demissão, remanejamento e, até mesmo, admissão de funcionários. 

A funcionária do Bazar foi substituída e a auxiliar de telemarketing a substituiu em principio, depois 

passando a substituir a funcionária do financeiro que pediu demissão. Com isso, foi admitida uma nova 

funcionária para o Bazar (loja) atuando também, quando possível, na triagem. Foi demitida uma secretária 

e, atualmente, o setor funciona somente com uma, sem prejuízos nas atividades. Para isso, houve um 

readequadamente de funções. Atividade como controle de quilometragem ficou sob a responsabilidade 

dos próprios motoristas, como também a organização de traslados entre sete e oito horas da manhã.  

Em tempo de insegurança e de redução de custos, o acesso à Instituição está em processo de maior 

controle. Entrada, saída e permanência na casa devem acontecer somente quando estritamente 

necessário, as regras devem ser cumpridas e o estatuto e regimento interno obedecido. Todos os usuários, 

funcionários e voluntários deverão realizar seus cadastros biométricos e só terão acesso àqueles que 

estiverem cadastrados, assim, o controle será real, não trazendo à Instituição riscos desnecessários.  

Controle dos Produtos GACC-RN com organização e contagem do estoque, treinamento, controle, 

implantação sistema e processos para organização do setor. Planilha com produtos existentes detalhados e 

estratégias para venda dos produtos que estão parados, além de reorganização dos estoques de alimentos, 

seja com a implantação das planilhas, seja no espaço físico, a exemplo da separação de alimentos por data 

de vencimento, evitando desperdícios.   

Ainda, foi trabalhado o direcionamento das doações de alimento recebidas em excesso que antes eram 

direcionadas aleatoriamente e, ainda em estágio de finalização, já se encontra organizada de forma que 

nossos usuários, prioritariamente, aqueles que estão indo para suas casas, recebem por igual, caso ainda 

tenhamos sobras sejam divididos entre voluntários e, por último, funcionários que necessitem  e queiram. 

Essa tarefa que, por enquanto está sob a responsabilidade da gerencia, logo o setor de nutrição volte a 

funcionar adequadamente, passará para sua responsabilidade. 

Em relação à supervisão da casa, a gerência implantou a vistorias setoriais em momentos alternados e a 

geral ao final da tarde. Foi feito um treinamento da Otis para plantonistas, pessoal da limpeza e supervisão 

da casa e realizada uma limpeza geral nos quartos e a rotina do pessoal da limpeza sofrerá rodizio de 

forma que todas conheçam a rotina dos colegas do setor. Ainda em relação à supervisão da casa, está se 

formando um quadro de voluntários e sob sua responsabilidade ficarão alguns serviços de manutenção e 

aquisição. 

Com nossa Assessoria Jurídica Voluntária, além dos processos de ressarcimento do IPTU e algumas causas 

trabalhistas, o aditivo para novos contratos de mensageiros e, apesar das novas regras dos contratos 

trabalhistas, estudo de viabilidade para migração do sindicato atual para o SENALBA. 

Ainda foi feito um estudo para possível substituição da empresa que emitem os boletos no Telemarketing, 

constatado inclusive que a proposta do SINCOB era bem mais atrativa. No entanto, foi diagnosticado que a 

demanda de doações via boleto é mínima e vem sendo reduzida cada vez mais. Sendo então, mais viável 

um trabalho com os doadores em boletos para que substituam os boletos por transferência bancária, o 

que nos trará economia do valor do boleto e de mão de obra de nossos funcionários.  



RECURSOS HUMANOS: SETOR EM EVOLUÇÃO 

 Setor de pessoal da Instituição funciona com uma única funcionária que além da rotina diária de 

um setor pessoal (administração do cadastro, documentação; admissão e demissão; férias; 

concessão de licenças; afastamento médico; 13° salário; folha de pagamento; vale transportes; 

gestão do ponto; ASO; PCMSO, PPRA, PPP, CIPA; planos de saúde e demais relações trabalhistas), realiza 

reuniões motivacionais e, também, até março deste ano, supervisionou o setor de voluntários. 

 

O setor precisa urgentemente se reinventar. Existe um processo de reorganização em curso, no qual será, 

por experimento, separado o setor de voluntários do de pessoal contratado e que terá como objetivo, 

atualizar cadastros, planilhas, alinhar atividades e posturas de funcionários e voluntários, realizar 

treinamentos e capacitações e integrar esses dois públicos, de forma que trabalhem em harmonia, com o 

mesmo foco e conhecedores das atividades gerais do setor onde atuam e de seus resultados. 

Em junho realizamos um realinhamento da atuação dos servidores apenados que nos prestam serviços de 

acordo com encaminhamento da justiça (penas alternativas). Na ocasião foram definidos seus dias e 

horários, uso de fardamento, obrigações e, também, transferido do Setor Social para o Departamento de 

Pessoal a responsabilidade sobre o controle de frequência e envio de relatórios mensais obrigatórios, 

como também, algum informe que seja necessário fazer à justiça. 

Precisa-se transformá-lo num Departamento de Recursos Humanos, trabalhando em conjunto com a 

gerencia no estabelecimento de metas e criação de métodos que incentivem e fidelizem os colaboradores, 

contribuindo para o seu desenvolvimento profissional, os tornando mais eficazes, motivados, capazes de 

resolver problemas e, consequentemente, trazendo mais resultados, menores custos e prazos  para a 

instituição, de forma que nossos serviços e gestão de recursos sejam de excelência.  

O 



De acordo com os 

melhoramentos dos 

processos que o GACC/RN 

vem implantando o setor vem 

passando por uma série de 

mudanças como a 

produtividade e medição do 

desempenho através do 

aprendizado organizacional e 

aplicação de novos 

treinamentos adequados  

e de acordo com as 

necessidades para o 

andamento correto dos 

processos no setor.  

No ano de 2017, foi um ano de se adequar e de reavaliação não só de processos mais de algumas 

atividades que com o gerenciamento de processos e descrição de cargos deixou claro as devidas 

responsabilidades setoriais. 

Tivemos, ainda, nesse último 

ano alguns treinamentos, em 

sua maioria trabalhando o 

comportamental de 

voluntários e funcionários, 

trabalho em equipe, técnicas 

de vendas com formas de 

abordagens, além de reuniões 

com os setores na tentativa 

de melhor integrar a equipe 

(funcionário e voluntário).   

Na realização do projeto 

“Aniversariantes do Mês” 

agregaram-se temáticas que 

são discutidas e apresentadas 

como forma de sensibilização e integração e junto à pedagogia, eventos e equipe multidisciplinar, o 

Departamento de Pessoal também atua nas celebrações das datas cívicas ou comemorativas. 

Este ano, ampliaram-se, de forma simples, alusões aos dias comemorativos, de forma que funcionários, 

voluntários e usuários sejam sensibilizados e lembrados em relação a algumas datas, a exemplo do Dia da 

Mulher quando foram distribuídas mensagens e chocolates, a Páscoa que reuniu todos em um almoço, 

além das lembranças ofertadas aos acompanhantes quando estão de passagem ou hospedados na casa.  

 



INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS GESTORES 
História e Memória: a importância da preservação do passado 

 

m dos fenômenos mais trágicos das sociedades pós-modernas é a ausência (ou perda) da 

memória, seja ela individual ou coletiva. O que saberíamos das características rudimentares de 

outros povos se não pela historia e estudo dos mesmos? Resquícios culturais, religiosos, de 

comportamento, rituais, bons modos, moral e costumes, as mais varadas características de povos de 

outrora chegam ao nosso conhecimento devido ao estudo e o 

registro histórico dos fatos. 

A história do GACC-RN não se faz diferente. Como saberemos do 

seu inicio, de sua trajetória, de suas conquistas, se não 

registrarmos sua história? Nesse aspecto, iniciamos em 2005 um 

resgate de fatos e, paralelamente, a história que vem sendo 

escrita, também temos nos preocupado com aquela que vem 

sendo contada e perpetuada para as próximas gerações. 

Nos nossos 25 anos, escrevemos nossa 1ª revista, nela contamos 

um pouco daquele momento de ebulição quando estávamos 

inaugurando nossa primeira sede própria, comprando nosso 

primeiro carro e ali, aproveitamos, para registrar os diversos parceiros, colaboradores e ações 

desenvolvidas para que essas conquistas ficassem registradas. 

Ao longo das últimas gestões, de forma continuada, tentamos resgatar imagens e fatos, arquivá-los de 

forma que não se percam no tempo e, principalmente, a parte documental que em fase de termino de 

organização física, programamos para o 2º 

semestre deste ano, a digitalização de todo o 

acervo. 

Graças aos registros históricos somos 

capazes de associar práticas e costumes 

remanescentes de outras pessoas em nosso 

cotidiano, valorizar cada etapa e valorizá-la 

mediante sua contextualização. Portanto, 

não poderíamos deixar de registrar para as 

futuras gerações nossos gestores voluntários que com amor e zelo, por um período, geriram a instituição 

junto com outros, não menos importantes, voluntários. 

Em janeiro deste ano realizamos mais esse projeto. Projeto que era anseio de vários voluntários, 

funcionários e colaboradores e na inauguração da galeria de Gestores Voluntários conseguimos reunir 

vários desses dirigentes que se reencontraram, se emocionaram e nos contaram um pouco mais da história 

institucional do GACC. 

Sem memória não conheceremos o passado, não teremos consciência de sua importância e não 

projetaremos perspectivas no futuro que as leve em consideração. Urge retomá-la e registrá-la à luz da 

História.  

U 



 

TELEMARKETING, O CARRO-CHEFE DA ARRECADAÇÃO MENSAL

 
 setor de TELEMARKETING é responsável por 80%, em media, da arrecadação mensal dos recursos 

que gerem o GACC-RN. No último ano, continuamos com a consultoria que já se encontra conosco 

há algum tempo e fizemos pequenos ajustes, a exemplo do remanejamento da auxiliar para outro 

setor da instituição e redistribuição de tarefas entre as supervisoras. 

Mediante a crise financeira que se assolou no país e, em particular, no Rio Grande do Norte, levando-se em 

consideração o atraso de salários por parte do Governo do Estado, a arrecadação mensal sofreu alguns 

prejuízos, não se conseguindo atingir as metas em alguns meses, mas sem ser verificado nenhum prejuízo 

maior.  

Em relação às equipes, sentimos que no geral estão entrosadas, superando diferenças e compromissadas 

com o bom andamento do setor. Mesmo com demissões necessárias e já aguardadas, o setor tem se 

mantido em tranquilidade, inclusive a participação de seus funcionários, de forma voluntária, em ações e 

eventos institucionais vem ocorrendo de forma sistêmica, trazendo, dividendos para o próprio setor e para 

a instituição como um todo. 

Ainda, podemos destacar, a participação diária das operadoras nas demandas extra telemarketing que se 

apresentam, fazendo os devidos encaminhamentos e dando retorno aos doadores. Como também, o 

esforço conjunto de aumentar a arrecadação através de boleto, trazendo maior segurança e agilidade ao 

processo. 

Ainda em relação ao telemarketing encontra-se em estudo a viabilidade de aumento das equipes e rotas e 

a aquisição do fardamento para os mensageiros. 

O 



 

TODOS OS MESES SÃO DOURADOS PARA O GACC-RN 

O câncer representa a primeira causa de 

mortalidade por doença entre crianças e 

adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Estima-se 

que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de 

câncer em crianças e adolescentes no país por 

ano em 2016 e em 2017. As regiões Sudeste e 

Nordeste apresentarão os maiores números de 

casos novos, 6.050 e 2.750, respectivamente, 

seguidas pelas regiões Sul (1.320), Centro-Oeste 

(1.270) e Norte (1.210). Apesar disso, o índice 

de cura pode chegar a 70% dos casos se houver 

diagnóstico precoce. 

Frente a essa realidade, as instituições parceiras 

– Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC-

RN), Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval 

Paiva Liga Norte-Rio-grandense contra o Câncer 

e Hospital Infantil Varela Santiago, realizaram 

durante todo o mês de setembro a Campanha 

Setembro Dourado. 

O objetivo principal do GACC-RN para este 

ano foi sistematizar a conscientização de um 

maior numero de pessoas, através da 

informação  a respeito do diagnostico precoce 

do câncer infanto-juvenil, com ações em 

grandes empresas do estado do RN, bem 

como participando das ações nos postos de 

saúde com os voluntariados 

Com recursos escassos e como em anos 

anteriores, mais uma vez foi identificado que 

as ações em postos de saúdes e escolas não 

atingiriam um grande número de pessoas e 

este ano o GACC-RN mudou a estratégia de 

divulgação do Setembro Dourado, focando as 

ações em empresas parceiras do GACC-RN, 

abaixo algumas dessas ações: 

• Cooptax: Demandou pouquíssimos recursos de pessoal, transporte, entre outros. Pois o esforço foi 

apenas da entrega de material para os próprios taxistas fazerem a entrega dos panfletos para seus 

passageiros, dessa forma conseguimos atingir em média 180 mil pessoas no mês. 



• Guararapes: A empresa contém cerca de 

10.000 funcionários distribuídos nos três turnos, 

e a ação na empresa foi de palestras nos turnos 

e distribuição de panfletos e lacinhos. 

• Call Center RCHLO: Com a mesma 

proposta de ação na Guararapes foi feito 

palestras e distribuição de panfletos e lacinhos, a 

empresa conta com cerca de 2.000 funcionários 

nos 3 turnos. 

• Lojas no Centro da Cidade: Foram 

distribuídos panfletos de divulgação do Setembro Dourado nas lojas da Cidade para que os lojistas 

distribuíssem os panfletos para os seus clientes. 

• TJRN: Durante ação social do TJRN/NAPS realizado em Baía Formosa foi realizada palestra e 

distribuído material referente o diagnóstico precoce. 

• Corregedoria Geral de Justiça: Distribuição de panfletos e lacinhos na sede em Lagoa Nova. 

• Circuito de Vaquejadas: Distribuição de panfletos e lacinhos nas vaquejadas que ocorreu em Pedro 

velho, Macaíba e Santo Antônio. 

Participamos ainda da abertura realizada na Prefeitura Municipal de Natal e das audiências públicas 

realizadas pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Natal.  

Em 2018, iniciamos o trabalho sobre o diagnóstico precoce neste mês de abril, quando estamos 

consolidando algumas parcerias para trabalharmos durante todo o ano e estamos com um projeto na Vara 

única da Comarca de Poço Branco que, caso seja contemplado, viabilizará incluir palestras sobre o tema no 

interior do Estado, através do projeto União. 

 

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO E FUTUROS 

O GACC-RN, como é do conhecimento de todos, se mantém da solidariedade de norte-rio-grandenses e 

visitantes que doam recursos, mão de obra, aptidões e não medem esforços para colaborar com a 

instituição. 

Doações pelo telemarketing, vendas no bazar, vendas de produtos GACC-RN, alguns eventos e projetos 

que apresentamos em instituições diversas, a exemplo da Volkswagen, Funda Infância e Adolescência, 

Comarcas da justiça estadual, através de recursos das penas pecuniárias, são alguns exemplos. 

Encontra-se, portanto, em andamento alguns desses projetos, a saber: 

1. Penas pecuniárias nos Juizado Especial Criminal da Comarca de Parnamirim  

- Este projeto tem como objeto a aquisição de um equipamento laser e materiais diversos para o 

Consultório de Odontologia. 

2. Penas pecuniárias na Vara Criminal da Comarca de João Câmara  

- Contempla vários itens de acessibilidade, necessários para que consigamos o Habite-se. 



3. Penas pecuniárias na Vara Única da Comarca Poço Branco  

- Contempla vários itens complementares de acessibilidade, necessários para que consigamos o 

Habite-se. 

4. Projeto Flor de Cactus 

- Este projeto visa à produção cultural de músicas de autoria das crianças, com gravação de CD  e a 

viabilização de outros produtos (material escolar, souvenires..) que possam ser comercializados 

pelo GACC como fonte de renda. Encontra-se inscrito no edital da Volkswagen na Comunidade para 

que seja viabilizado financeiramente. Também, encontra-se com nosso setor jurídico o registro da 

marca.  

5. Lojinha Itinerante GACC-RN 

Mediante nossa necessidade de estarmos em escolas, feiras, vaquejadas, entre outros locais e com 

a chegada da SPIN, a DUcato ter pouco uso, essa será transformada em uma Lojinha itinerante, sem 

perder a sua funcionabilidade quando necessário. Para a viabilização do projeto, orçado em R$ 

6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) já foram captados R$ 3.700,00 (três mil e setecentos). 

Portanto até agosto, conseguiremos finalizar este projeto. 

6. Oficinas para as mães 

- Algumas oficinas estão sendo planejadas para beneficiar diretamente as mães de nossos usuários, 

de forma que colaborem com sua saúde física e psicológica. Logo o espaço das oficinas esteja 

finalizado, oficina de alfabetização, dança, crochê, pintura, entre outras estarão se iniciando. 

7. Projeto Lavanderia 

- Existe a necessidade de organização de um espaço, no qual funcione uma mini lavanderia e, assim, 

de forma organizada, as demandas da casa e das mães sejam sanadas. Para isso, se encontra em 

formatação um projeto para ser apresentado na primeira oportunidade, de forma a viabilizar esses 

recursos. 

8. Sala Teen 

- O projeto original, por falta de recursos e por termos outras prioridades, ainda não foi viabilizado. 

Estando em andamento o plano “B”, uma vez que com o espaço definido teremos como organizar 

um espaço próprio para os jovens, de forma que eles possam desenvolver atividades inerentes à 

sua idade.  

9. Estruturação do setor de RH, Voluntários e arquivo 

- Existe a necessidade urgente de estruturação do setor de RH, possibilitando que políticas 

administrativas sejam desenvolvidas e aplicadas a todos os públicos envolvidos (funcionários, 

voluntários, colaboradores...) e, assim, se faz necessário a estruturação, também do setor de 

Voluntários. Outro setor que deverá ser organizado é o setor de arquivo físico e, posterior, 

digitalização de documentos.  

10. Sistemas tecnológicos 

- Investir em sistemas tecnológicos que nos dê maior eficiência, interligando setores, encurtando 

etapas e sistematizando atividades, de forma que nos traga agilidade e transparência.  

11. Capacitação de funcionários e voluntários 

- Capacitar nosso quadro funcional (funcionários e voluntários) se faz urgente. Para isso, algumas 

parcerias já foram consolidadas. Iniciaremos o curso de informática básica para alguns funcionários 

e na sequencia teremos cursos para as equipes de vendas. Na continuidade faremos outras 

capacitações com as demais equipes.  

12. Redução de custos 



- Nossa conta de energia é um dos maiores custos de despesas fixas no GACC-RN. Pedimos um 

estudo para possível implantação de energia solar. O custo apresentado é de R$ 170.000,00 (Cento 

e setenta mil reais), custo que em cinco anos seriam cobertos e a manutenção é prevista para a 

cada 20 anos. Apesar de parecer um investimento inviável, o projeto está pronto e se houver uma 

oportunidade, sugerimos que seja implantado.   

 

 


