INFORMATIVO
O que mudou?

A Associação dos Amigos do Instituto Nacional de Câncer (AMINCA), fundada há 27
(vinte e sete anos) resolveu, em reunião de sua diretoria, alterar sua razão social para

Associação dos Amigos da Infância com Câncer - AMICCA
Esta mudança acontece em um momento muito importante, quando depois de 25 anos
funcionando nas instalações do Inca, realizamos um sonho antigo, quando, através da
campanha “Solidariedade Sendas” adquirimos nossa sede própria, um prédio com cinco
andares localizados em Botafogo. Hoje funcionando em parceria com AMICCA, a ABBC –
Associação Beneficente Bate Coração.
O primeiro andar já está concluído, composto por refeitório, cozinha (instalações
patrocinadas pela Coca Cola). O 4º.Andar e a Cobertura (toda área de laser) também
concluídos e em pleno funcionamento.
No momento estamos com todos os nossos esforços concentrados nas obras do Centro de
Acolhimento “Maria Soares Sendas” (hotelaria) Reabilitação, Centro Medico, e em fase de
acabamento o centro de Reintegração Social Cultural “Elba Ramalho” para os pacientes vitimas
dessa insidiosa doença que é o câncer. São estas as notícias que a AMICCA tem a dar a seus
colaboradores.
Atenção:

-

Palavra da Presidente 2007

Chegamos ao final do Ano de 2006, que decididamente “voou”, e para nós da AMICCA foi ao
mesmo tempo um período de muito estresse e preocupação mas apesar de tudo muito feliz, pois,
fazendo um balanço de nossas atividades vimos que chegamos muito, mas muito perto de cumprir
todas as metas propostas para este período. Este “quase” fica por conta do não reinício das obras
como havia sido prevista para acontecer, mas que deverá ser retomada ainda no 1º trimestre 2006,
dando prioridade ao 2º. Andar (hotelaria), onde vamos receber nossas crianças vindas de outros
estados, proporcionando uma casa acolhedora, com muito amor, carinho, para que não se sintam
distantes das suas casas.
Ficamos tristes, mas sabemos que em breve chegaremos lá. Em compensação estamos com o nosso
1º andar em plenas atividades e vamos apresentar a vocês nossa Central de Distribuição de
Alimentos, o Refeitório, a Cozinha, o Bazar permanente, que certamente vai ser o ponto mais
movimentado só perdendo para a Sala de Arte-terapia e também para as aulas no atelier da artista
plástica Denise Stuart, sempre bastante disputada e agitada, todas as quartas feiras, sob a
coordenação da nossa querida voluntária Tininha Orberg.
.No 4º. Andar onde inauguramos recentemente, Já estamos realizando, todas as festinhas dos
aniversariantes do mês, promovendo atividades para as crianças, para as mamães e com
remuneração. Distribuição de bolsas de alimentos, além do INCA, também atendendo aos pacientes
transplantados do Fundão, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Hematologia (leucemia)
8º. Andar F. Hoje um total de 250 bolsas mensal.
Contamos semanalmente com duas psicólogas especializada em Oncologia, que vem ajudando as
crianças, adolescentes, e aos familiares dos pacientes. Com hora marcada, atendimento todas as
quartas e quintas feiras de 09:00 as 12:00 e de 14:00 as 16:00 horas.

Centro de Reintegração Social Cultural “Elba Ramalho” Centro de Informática ”Jose Antonio
Campos” Centro de Acolhimento “Maria Soares Sendas” Centro Medico “AMOR SEM DOR” Tia
Mônica Scalzille.
Todas as grandes festas do calendário como: Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais,
Cosme Damião, Dia das Crianças e Natal. Com apoio do Tio Carlos, PRATICAR
Graças ao Projeto “Pintemos juntos” “Bate Coração” “Bodas de Ouro de Alcina e Zagallo”,
TARGET, conseguimos também concluir as obras e instalações da cobertura, e os acabamentos,
mobiliários e jardinagem contamos com apoio da cantora Elba Ramalho..
Com a Campanha da Casa do Biscoito, onde a cantora Kelly Key doou sua imagem para
divulgação, conseguimos terminar o 4º. Andar que estava em andamento com ajuda da ONG Bate
Coração, e convidamos a todos para agendar e conhecer o mesmo.
Também funcionando o PLAY das crianças, toda área de laser, jardim, inclusive a churrasqueira
que mensalmente realizamos uma tarde de confraternização.
Já iniciamos as obras do 3º.Andar onde vamos ter quartos, recreação infantil, brinquedoteca, centro
medico, enfermaria, fisioterapia e a nossa diretoria. Previsão de inauguração: Setembro de 2007.
Apesar de alguns momentos de tristeza pelos quais passamos temos a felicidade de poder recarregar
nossas energias através da gratificante e, porque não dizer surpreendente, alegria de nossas crianças.

Assim sendo, convido para uma visita a nossa sede. Aguardo seu contato para agendarmos
este encontro, quando, pessoalmente, melhor apresentaremos essa nova fase da Associação,
o trabalho que estamos realizando, e os inúmeros projetos que vamos desenvolver.
Obrigada meus irmãos e parceiros;
Apoio e parceirias:
Fagga Eventos - Rede Globo – Absoluta - Coca Cola – Sendas – Guaravita – AMIL – Monteiro
Aranha- Elba Ramalho - Bate Coração – TARGET – Monte Líbano – Boni e Lou de Oliveira –
Petróleo Ipiranga – Funcionários da TELEMAR – GOL – Chico Recarey - Academia Power Fit –
Multiplam – Latino –Gabriel Pensador - Praticar Tio Carlos – Leninha Brandão -Tininha Orberg –
Cristina Biacheri – Patrícia Sallun – Denise Stuart - Fashion Mix – Fetranspor – Fetranspani – Kelly
Key – Casa do Biscoito – Mara Silva – Elizabeth Guimarães – Ana Cristina Seabra – Kennya –
Scall - Jozias Castro. A todos os voluntários que gentilmente doam seu trabalho gratuitamente, e
Inúmeros doadores anônimos, que mensalmente nos doam alimentos, e doações em espécie e
roupas.
Associação dos Amigos da Infância com Câncer – AMICCA é uma instituição filantrópica sem fins
lucrativos, de utilidade publica que há 27 anos vem atuando em benefício dos pacientes carentes
portadores de câncer.
O câncer é um inimigo implacável e a pobreza é sua maior aliada por isso precisamos de ajuda,
junte-se a nós para melhorar um pouco as condições de tratamento, alimentação, transporte,
acolhimento, cultura, reintegração social de nossos pacientes. Colabore contribuindo mensalmente
com qualquer importância, sua contribuição ajudará a salvar vidas e dará alento àqueles que já não
tem mais forças para lutar.

Venha fazer parte desse grupo de amigos, bata em seu peito e gritemos juntos:
Colaborei!!!
Doe alimentos não perecíveis, roupas para o nosso bazar, material escolar, material para aulas de
artes. Você também pode doar algumas horas do seu tempo sendo uma voluntária da AMICCA.

Para ajudar a manter esta obra, seja sócio!Doe qualquer quantia mensalmente na conta da
AMICCA
UNIBANCO: Agencia 0123 C/C. 115 006 9
BRADESCO: Agencia: 2803-7 C/C: 5500
REAL: Agencia: 370 C/C: 5712477-0

Aguardamos sua visita na nossa sede na Rua General Polidoro, 105 Botafogo RJ. Telefones: (21)
2295 5353 – 2543 5059 – 99898948 – Nextel 78179563 – ID.1328 – e-mail: amicca@mar.com.br
aminca@uol.com.br - iaraar@terra.com.br - secretariamicca@mar.com.br ou visite o nosso site:

www.amicca.org.br
www.batecoracao.org.br
www.aminca.rg3.net

Cordialmente,
AMICCA – AMIGOS DA INFÂNCIA COM CÂNCER
Iara Rezende
PRESIDENTE
CNPJ:35.810.076/0001-67
Rua General Polidoro, 105 Botafogo - Rio de Janeiro – Telefax: (21) 3344 4218
Telefone: 2295 5353 – Nextel ID 55*1328 - 7817 9563 – 99898948
Acesse o nosso Site e conheça mais sobre o nosso trabalho:

www.amicca.org.br
vejam as fotos da sede da
AMICCA no site.
Cordialmente,
AMICCA – AMIGOS DA INFÂNCIA COM CÂNCER
Iara Rezende
PRESIDENTE
CNPJ:35.810.076/0001-67
Rua General Polidoro, 105 Botafogo - Rio de Janeiro – Telefax: (21) 3344 4218
Telefone: 2295 5353 – Nextel ID 55*1328 - 7817 9563 – 99898948

