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AACCMT AGRADECE TODOS QUE COLABORAM PARA QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ENCONTREM A CURA PARA O CÂNCER E GANHEM A LUZ DA ESPERANÇA NO FUTURO.

Dia Nacional de Combate ao Câncer 
Infanto-juvenil terá blitz educativa da 

AACCMT nas ruas de Cuiabá.
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Parceiros, voluntários e doadores 
ajudam na cura de crianças e 

adolescentes carentes. 
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AACCMT em parceria com o Shopping 
Pantanal implantam a primeira loja 

solidária de Cuiabá.
PÁGINA 04 
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23 de Novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer
infantil, uma luta de todos

PALAVRA DO PRESIDENTE

A AACC-MT  está há 17 anos engajada nesta luta, 
apoiando e colaborando para que as crianças com câncer, 
em tratamento,  tenham melhores condições para o 
enfrentamento deste mal. A instituição foca na melhoria da 
qualidade de vida de seus beneficiários e no apoio ao 
tratamento e na conscientização da sociedade para a 
importância, nos dias de hoje, do diagnóstico precoce.

O câncer infantil ainda é tido no Brasil como o maior 
causador de mortes entre crianças e adolescentes entre 5 
e 19 anos, o cenário desta luta no Brasil não nos dá razões 
para comemorar, mesmo em meio a muitas vitórias.  
Mesmo com o avanço tecnológico e o aprimoramento no 
tratamento,  os dados apontam números preocupantes.  

Sabemos que 80%  dessas crianças e adolescentes, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) têm chances 
de alcançar a cura, caso sejam diagnosticados precocemente e tratados de forma adequada.

Para isso é necessário o comprometimento e envolvimento de todos e em todos os níveis: Governo, iniciativa 
privada, sociedade organizada e a população em geral,  que todos se engajem nesta luta contra o câncer infantil, 
se informando e replicando o conhecimento a outros sobre a importância do diagnostico precoce. Ele pode ser a 
melhor chance de vida para muitas crianças, algumas delas podem estar bem próximas a você, se informe, 
conheça os sintomas, a luta é de todos e juntos podemos muito mais .

Que Deus abençoe a todos e que nele tenhamos o maior exemplo de doação e amor ao próximo. A batalha é 
árdua mas a vitória somente pode existir através dela, a sua ajuda pode fazer a diferença, entre nesta luta você 
também. 

Claudemir Ferreira - Presidente AACCMT



Apoio de doadores, empresas e parceiros transforma a vida de crianças
e adolescentes em tratamento de câncer

A AACCMT possui 434 beneficiários entre crianças e adolescentes que necessitam ficar em tratamento em 
centros especializados de oncologia pediátrica em Cuiabá. Com uma estrutura de 40 leitos, a instituição hospeda 
gratuitamente o beneficiário e um acompanhante oriundos de outros municípios.

A instituição vive exclusivamente de doações, não possui fins lucrativos e oferece hospedagem, alimentação, 
transporte para hospitais, laboratórios, aeroporto, auxílio a exames e medicamentos e suporte psicossocial e 
lúdico-pedagógico às famílias que precisam deste suporte durante o tratamento.

Fundada para garantir às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer o direito de alcançar a cura 
com qualidade de vida, a AACCMT foi criada em 23 de abril de 1999, atuando de forma integrada com órgãos 
estaduais de saúde e de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Todas as despesas da instituição, como água, luz, telefone, alimentação, produtos de higiene, capacitação de 
voluntários e funcionários são custeadas por meio de doações, projetos, eventos e campanhas. Com 17 anos de 
existência, o sucesso na realização dessa causa se deve ao apoio de voluntários, de empresas socialmente 
responsáveis e da sociedade mato-grossense.
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Doações
Existem várias maneiras de entrar em contato com a Central de 
Doações da AACCMT. Basta entrar no Portal da AACCMT: 
www.aaccmt.org.br e clicar em Doações. A primeira opção é online, 
clicando em doação legal. É só fazer o cadastro. Para entrar em contato 
com a equipe de telemarketing pode ligar no fone: (65) 3025 0836, um 
atendente faz seu cadastro e passa as orientações. Também pode ser 
pelo celular/ whatsapp: (65) 99212-8098. Os pagamentos podem ser 
feitos: boleto bancário, débito automático, transferência bancária, 
depósito bancário ou através dos mensageiros que vão buscar sua 
colaboração no endereço combinado.  

Onde estamos
Nosso endereço é Rua do Cajú, nº 329, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá 
– MT. CEP: 78048-473. Saiba mais sobre como participar das ações e 
projetos desenvolvidos pela AACCMT, ligue (65) 3025 0800 ou acesse 
www.aaccmt.org.br



Doações de brinquedos e colaboração de empresas parceiras fizeram a festa
do Dia das Crianças
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A alegria tomou conta das crianças e 
familiares na tarde do dia 10 de 
outubro, quando a AACCMT reuniu 
170 pessoas para comemorar o Dia 
das Crianças no espaço de festas 
infantis – Mercearia Kids. Estiveram 
lá 47 beneficiários, 44 irmãozinhos e 
62 fami l iares.  Par t ic iparam 7 
voluntárias e 10 integrantes do grupo 
Anjos da Enfermagem. Foram 
distribuídos 91 presentes, doces, e 
bolos. Foram instalados 7 pontos de 
arrecadação de brinquedos. 
Colaboraram para a festa do Dia das 
Crianças 11 empresas parceiras, 
voluntários e doadores. Destaque 
para MKT e Eventos, TCE-MT, 
Fórmula Academia, Sicredi, Loja 
Maçônica União Solidariedade, 
Boticário e Buffet Leila Malouf, Doce 
Vera, Baba de Moça, Magrello

Marcos Guedes, Marcia Sedlacek, Bianca Vanuza Carvalho, Nerly Oliveira, Emilia Buffet,  Luiza Pereira 
dos Santos, Tati Bolo, Panificadora Pão e Alho, Anquizes Batista de Souza Neto e Kello Agencia de 
Eventos. 
A instituição realiza o evento tradicionalmente e conta com o apoio da população e de empresas 
responsáveis socialmente para levar alegria para famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil e não tem 
condições de comprar um brinquedo. “Um gesto de carinho faz a diferença na busca pela cura. Sabemos 
que qualidade de vida está diretamente ligada a atenção, a dedicação e ao amor. Para as crianças, a 
magia do Dia das Crianças é muito forte e a AACCMT trabalha para que esse momento seja positivo e 
feliz”, diz o presidente da instituição, Claudemir Ferreira da Silva.



AACCMT teve sua primeira loja solidária de Cuiabá
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Em parceria com o Shopping Pantanal entre os dias 15 de agosto a 29 de setembro, a entidade deu inicio a 
primeira loja solidária destinada a arrecadar recursos para a manutenção da casa e garantir a assistência 
às 434 crianças e adolescentes acometidos pelo câncer. Os produtos oferecidos na loja: camisetas, 
brinquedos artesanais, chinelos, livros, agendas foram uma boa opção de presente e ao mesmo tempo 
uma forma das pessoas colaborarem para garantir às crianças e adolescentes carentes em tratamento 
contra o câncer o direito de alcançar a cura com qualidade de vida. A loja ganhou a doação do artista 
plástico Raphael Jonier, que carinhosamente decorou as paredes e proporcionou beleza ao espaço.

A loja solidária da AACCMT arrecadou R$ 8.575,00 (oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais) em 44 
dias (15 dias em agosto e 29 em setembro), que foram utilizados para custeio e manutenção da Casa de 
Apoio. 
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Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil é
comemorado com blitz educativa na Praça Alencastro
Todos os anos, no dia 23 de novembro a Associação de 
Amigos da Criança com Câncer realiza uma blitz 
educativa para divulgar a Campanha do Dia Nacional de 
Combate ao Câncer Infantojuvenil. Este ano, 
voluntários e funcionários da entidade estarão às ruas 
logo cedo para conscientizar a população com panfletos 
informativos sobre os principais sintomas da doença. 
Quando diagnosticado no início o câncer infanto-juvenil 
tem 80% de chances de cura.

O papel dos pais no diagnóstico precoce é fundamental 
e, como diz o ditado popular, “intuição de mãe não 
falha”. É o que confirma Laura Maria Santos,de Itiquira 
(353 km de Cuiabá), mãe do Alexandre, que esteve na 
AACCMT com 7 anos diagnosticado com câncer no 
intestino. Ela contou que desde os 5 anos percebia que 
havia algo de errado com seu filho, mas os médicos que 
consultou não encontraram nada. 

“Só depois de muita luta, vendo ele mal e já no terceiro hospital é que foi encaminhado para Cuiabá e 
recebemos o diagnóstico”, conta.

Alguns dos sintomas que devem deixar os pais em alerta são: perda de peso, pupila branca ou muito 
dilatada, dor de cabeça, manchas roxas, febre, palidez, vômitos, sangramentos, dores nos ossos ou 
juntas, dores longas na barriga ou dificuldade de enxergar.

Infelizmente, não há modos de prevenção ainda apontados pela ciência para os tumores da infância e 
adolescência. “É por isso que diagnóstico precoce e orientação terapêutica de qualidade são as únicas 
formas de salvar vidas e garantir a essas crianças um futuro”, explica um dos fundadores da  AACCMT, 
Benildes Firmo.
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Projetos da AACCMT 
O que oferecemos aos beneficiários?
Hospedagem, translado para os hospitais, clínicas e laboratórios, fornecimento de medicamentos e 
produtos de higiene pessoal, entrega de cestas básicas, palestras, cursos e oficinas, visitas hospitalares e 
domiciliares, passeios terapia, visitas a apresentações culturais, parques, shopping, entre outros.

Quais são nossos projetos? Conheça e faça parte!

P r o j e t o  A co l h e r  –  Vo l tado aos pac ientes  e  seus 
acompanhantes que recebem orientações sobre como 
amenizar as dificuldades diante da doença. Em 2015 foram 
realizados 1.494 atendimentos.

Projeto Bem Comer – Além de oferecer uma alimentação 
saudável, as crianças e pais recebem informações 
sobre como os alimentos podem contribuir com o 
tratamento e o bem-estar. Em 2016, nutricionistas 
voluntárias orientaram as cozinheiras e as famílias 
sobre alimentação saudável e adaptada para os 
casos de câncer. A média anual de refeições 
servidas (café da manhã, lanches, almoço, jantar e 
ceia) é de 34.200 refeições por ano.

Projeto Mão Amiga – São distribuídas cestas básicas 
reformuladas e completas para que possa beneficiar os 
pacientes e os familiares atendidos, mesmo aqueles que 
não ficam hospedados na casa, que são em média 2.500 
crianças e adolescentes. Por ano, a AACCMT doa cerca 
de 1.396(dados de 2015) cestas de alimentação.

Projeto Happy Birthday – Comemoração dos aniversários do 
mês. Promove a valorização do ser, as vivências em 
grupos e a integração entre os hospedes e funcionários. 
É comemorado no último dia útil de cada mês.

Projeto Cuidando de quem Cuida – Por meio de oficinas 
motivacionais, são apresentados temas relacionados à 
qualidade de vida, bem - estar, o enfrentamento da 
doença e o alcance da cura do paciente. Foram 
oferecidas em 2016, as oficinas de: Uma tarde 
constelação familiar (Terapia), Oficinas artesanais 
(Crochê,  Confecção de  ch ine los  e  Tapetes) 
espontâneamente. 

Projeto Laço de Ternuras  – Busca atender as 
necessidades das famílias em momentos difíceis 
de óbito como: Contato com as prefeituras dos 
municípios e pedido de ajuda de custo para  
translado.

Transporte para Vida – Atende de segunda a sexta-feira, 
os beneficiários e acompanhantes da Casa de 
Apoio AACCMT levando-os para exames, pericias, 
consultas e aos hospitais de referência e passeios.



“A caridade é um exercício espiritual... Quem pratica o bem, coloca em
movimento forças da alma’’ (Francisco Xavier)

A Campanha “Troco Solidário” foi lançada em janeiro de 2016 e teve como parceiros a rede de supermercado 
Comper (10 lojas) e a Havan, na Av do CPA. Funcionários participaram de treinamentos e conheceram a 
instituição. Durante três meses em todos os estabelecimentos Comper e na loja da Havan as pessoas puderam 
reverter o troco de suas compras em doações para ajudar na recuperação de crianças com câncer. 
Veja o resultado final da campanha:
Comper: R$71.920,29 – de janeiro a março de 2016 | Havan: R$6.000,00 – de janeiro a junho de 2016
* Os recursos foram destinados para o custeio e manutenção da casa de Apoio, que tem um custo mensal de R$ 157.251,68.
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De janeiro a setembro de 2016 foram distribuídas 747 cestas básicas 
para famílias de Cuiabá e Várzea Grande oriundas de doações.

É por meio da responsabilidade social de empresas comprometidas, voluntários e cidadãos que se sensibilizam 
com a causa que a AACCMT tem se mantido garantindo o tratamento das crianças e adolescentes com 
dignidade e bem - estar. Veja nossas campanhas de arrecadação e a prestação de contas parcial de 2016.

Campanha “Troco Solidário” realizada com apoio da rede de
supermercados Comper e loja Havan

 Cestas Básicas 2016

Loja Solidária AACCMT 
Foram arrecadados R$ 8.575,00 (oito mil e quinhentos e setenta e 
cinco reais) em 44 dias (15 dias em agosto e 29 em setembro) e 
utilizados para Custeio e manutenção da Casa de Apoio.

Bazares Solidários
Foram realizados cinco bazares este ano e arrecadados R$6.076,00 (Seis 
Mil e setenta e seis reais), recursos para custeio e manutenção da Casa de 
Apoio(R$ 157.251,68 mensal)
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