
PRINCIPAIS SINTOMAS

Palidez progressiva; febre prolongada sem causa 

definida; vômitos e dores de cabeça persistentes, 

principalmente pela manhã, podem ser sinais de 

câncer infantojuvenil. Por isso, a campanha “Sinais”, 

criada pela MP Publicidade, alerta de forma lúdica, para 

os principais sinais e sintomas da doença em suas 

diversas reações. Clique aqui, confira e compartilha.
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SETEMBRO DOURADO

O mês de setembro já está consagrado como o período em que todas as atenções se voltam para o alerta sobre os 

sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Trata-se da campanha Setembro Dourado, promovida pela Confederação 

Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (Coniacc). Um dos objetivos 

da campanha é alertar para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Clique aqui e saiba mais sobre a campanha.

VISITA 

Em agosto recebemos a visita da FUNDAES - Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo, 

que une e congrega as Entidades do Terceiro Setor Capixaba. Na oportunidade, foi entregue por Robson 

Melo (presidente da FUNDAES) o Relatório de Atividades 2017 da Federação. O Relatório pode ser conferido 

no site da Federação: www.fundaes.org.br.

VEM AÍ

No dia 17 de outubro, às 20h, no MS Buffet, a 4ª edição do Chefs com Amor. O evento é beneficente e a renda 

obtida será destinada aos serviços prestados pela ACACCI. O evento reunirá chefs consagrados do Espírito 

Santo, todos voluntários, com um cardápio variado para agradar a todos os paladares. Na foto, os Chefs posam 

com Ramon Costa Rodrigues, da Ópera Multimídia. Em breve mais informações!

COLABORE COM A ACACCI

(27) 2125-2999

 www.acacci.org.br
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VOCÊ SABIA? 

De acordo com o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), ocorrerão cerca de 12.500 

novos casos de câncer infantil em 2018. 

Ainda de acordo com o Instituto, assim como 

em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer 

já representa a primeira causa de morte 

(8% do total) por doença entre crianças e 

adolescentes de 1 a 19 anos. A doença, se 

diagnosticada precocemente e tratada em 

centros especializados, a chance de cura 

nos acometidos pode passar de 80%.

EVENTO SOLIDÁRIO 

A ACACCI recebeu em agosto, no auditório 

da Instituição, o evento “Café com Gestão 

de Pessoas”, promovido pela psicóloga 

empresarial, Daniela Morais. Para quem não 

sabe, a Associação dispõe de um auditório 

equipado, ideal para palestras, treinamentos, 

workshops e outros eventos corporativos. 

Quem aluga pode ainda, solicitar doações para 

a ACACCI, transformando o evento em algo 

solidário. Para saber mais: (27) 2125-2953.

NOVO SITE

A ACACCI lançou, no dia 21 de agosto, o novo site 

da Instituição. Ao acessar www.acacci.org.br, 

o usuário desfrutará de um ambiente mais moderno, 

interativo e com possibilidade de navegação bastante 

amigável, inclusive em dispositivos móveis. A plataforma 

traz elementos de forma lúdica, em tons pasteis e ícones 

que explicitam os serviços que a ACACCI presta.

NOVO SITE II

No site é possível acessar notícias, fazer doações, se 

cadastrar como voluntário e obter mais informações 

sobre os serviços que a Instituição oferece. O 

lançamento é uma das ações que marcam os 30 anos 

da ACACCI, completados em 15 de março deste ano, 

somando mais de 20 mil atendimentos a crianças 

e adolescentes com câncer e seus familiares.

CELEBRAR

Para comemorar o sucesso 

da campanha, com 100% 

dos tíquetes Big Mac 

vendidos antecipadamente, 

a ACACCI promoveu, no 

último dia 30, uma Noite 

de Massas, na própria 

Associação, que contou 

com os parceiros e 

voluntários do McDia Feliz. 

Além de informar os dados 

prévios da campanha, os 

voluntários receberam um 

certificado de participação.

VOLUNTARIADO

A ACACCI foi convidada pela empresa parceira, 

VSG Segurança e Serviços, para falar um 

pouco sobre o Programa de Voluntariado. 

Na oportunidade, além de falar da gestão 

de voluntariado, a ACACCI entregou o Selo 

Compromisso com a Criança. O evento aconteceu 

durante a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (Sipat), promovido 

pela VSG. Para saber mais sobre o trabalho 

voluntário na instituição, ligue: (27) 2125-2994.

MCDIA FELIZ

O dia 25 de agosto de 2018 foi mais que especial. Uma verdadeira mistura de amor e solidariedade. A ACACCI agradece 

a todos os funcionários, voluntários, empresas e organizações parceiras e à sociedade em geral que abraçou a causa e 

fizeram deste um grande “Dia D”. Vocês fizeram SIM parte dessa história. E juntos, vamos continuar nessa luta contínua.
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