
Seja INCAvoluntário

O fim de ano é uma época marcada pelas inúmeras 
celebrações. Por isso, a última edição do boletim 
INCAvoluntário em Ação, de 2018, está repleta de 
festividade. Além da tradicional festa do Dia das Crianças, 
trouxemos para a sua leitura a realização da primeira festa 
de debutantes e a primeira comemoração voltada para 
os adolescentes e jovens que estão em tratamento no 
INCA. Também não poderíamos deixar de fora o apoio do 
INCAvoluntário no evento de Outubro Rosa, no Hospital 
do Câncer III, unidade especializada no tratamento de 
câncer de mama. 

Destaque
Dia das Crianças é celebrado com muita animação no INCA

Quatro meninas em tratamento no INCA realizaram o 
sonho de princesa, uma festa de debutantes. O evento 
aconteceu no dia 23 de setembro na casa de festas 
Seven Eventos, em Jacarepaguá.

Realizar um antigo sonho de promover uma festa de 
15 anos para pacientes em tratamento oncológico foi 
o que moveu Geórgia Cerf, promotora de eventos e 
voluntária do INCAvoluntário há 14 anos da unidade de 
Cuidados Paliativos, a propor este evento. 

Ana Clara, Julliane, Gessica e Taissa tiveram um 
dia glorioso com direito a carros exclusivos, vestido, 
embelezamento das unhas, maquiagem e ensaio 
fotográfico. Após se arrumarem no hotel, todas foram 
conduzidas ao local do evento, que contou com 
decoração, buffet, bolo, doces, open bar com bebidas 
não alcoólicas, cabine de foto, DJ e animadores de 
festa.  Durante o cerimonial, as adolescentes puderam 
fazer homenagens aos parentes e amigos e depois 
dançaram a tão esperada valsa com Cavalheiros de 
Honra estilizados. 

Além disso, uma das grandes comemorações é o avanço 
na informatização de todos os processos internos 
do INCAvoluntário. Esse é um trabalho de extrema 
importância, em que a equipe está comprometida e tem 
permitido um ganho muito grande na gestão de nossas 
ações. Espero que você goste das novidades que 
estamos trazendo neste trimestre. 

Boa leitura!

Angélica Nasser 
Supervisora do INCAvoluntário

No mês das crianças, o 
INCAvoluntário homenageou 

os pacientes infantis 
com uma linda festa, 

no prédio sede do 
INCA, na Praça 
Cruz Vermelha. 
Este ano, o tema 
foi Um Dia no 

Circo.

A comemoração 
beneficiou cerca de 

300 pacientes infanto-
juvenis acompanhados dos 

responsáveis que se divertiram 
com personagens temáticos, pintura artística, bonecos 
feitos com bexigas, fliperama e fotos animadas. O 
mágico Siskini, com seus truques de ilusionismo, 
prendeu a atenção da plateia; a dupla Patati Patatá 
levantou o astral com sua apresentação. Os grupos 
Clareou e Intimistas, a cantora Ludmilla e a bateria 
da escola de samba da União da Ilha do Governador 
foram as atrações musicais. Jogadores dos clubes 
do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco também 

compareceram ao evento para 
prestigiar a criançada. 

Lucelena de Sousa, 
tia e acompanhante 
da paciente Ester 
da Silva, de 4 anos, 
ficou encantada 

com a grandeza do 
espetáculo. “Acho 

importante esses 
momentos de felicidade 

que as festas proporcionam 
aos nossos pequenos. 

Minha sobrinha sempre fica ansiosa e 
entusiasmada para chegar aqui”, contou emocionada. 

Pacientes participam de Festa de Debutantes

Alunos do INSP promovem ações de solidariedade

“Esse era um sonho meu e graças aos amigos e 
parceiros que trabalham comigo, foi possível realizar 
esse evento lindo para as meninas. Não tenho palavras 
para agradecer a todos que colaboraram para a 
realização dessa festa”, disse Geórgia. 

Para Delci, mãe da paciente Gessica, a festa foi um 
momento único na vida da filha. “Só tenho a agradecer 
a Geórgia, a equipe do INCAvoluntário e a todos que 
colaboraram para proporcionar esse momento de 
alegria para as meninas. 
A festa estava 
linda”, disse.

Os estudantes do Instituto Nossa Senhora da 
Piedade (INSP), da 

Freguesia, promoveram 
diversas ações de 

solidariedade em 
prol dos pacientes 
do INCA por 
meio de uma 
parceria com o 
INCAvoluntário.

Desde o início do 
ano, a escola tem 

organizado diversas 
campanhas com seus 

alunos para captar material de 
higiene pessoal. Na primeira edição, foram arrecadados 
mais de três mil itens como escovas de dente, 
sabonetes e creme dental que foram distribuídos pelo 
INCAvoluntário para adultos e crianças em tratamento 
no INCA. Já na segunda edição da campanha, além 
da arrecadação de itens de necessidade básica, os 
adolescentes se uniram para doar “vida”. No dia 19 de 
outubro, 40 adolescentes acompanhados do professor 
compareceram ao INCA para doar sangue e trazer o 
material arrecadado na campanha.

O INCAvoluntário participou da comemoração 
ao Outubro Rosa, organizada pelo Hospital de 
Câncer III (unidade especializada no tratamento 

do câncer de mama) 
para as pacientes e 

acompanhantes da 
unidade, no dia 
30 de outubro. O 
evento contou com 
vários espaços 

que promoviam o 
bem-estar. 

Na ocasião, as pacientes 
puderam aproveitar os 

serviços do spa dos pés, maquiagem, 
esmaltação, corte de cabelo e design de sobrancelha 
com henna, que contou com o apoio da MUSA, 
Walter’s Coiffeur, Pello Menos e WIZO. A loja Lecadô 

O professor de História, Eduardo Coelho, comenta 
sobre a responsabilidade que a escola tem de formar 
valores além da formação acadêmica. “Exercitar 
a solidariedade através dessa experiência aqui no 
INCA é fundamental para a formação dos nossos 
alunos. Essa ação está de parabéns, pois estamos 
mobilizando famílias em prol do próximo”. Para a 
chefe do Serviço de Hemoterapia do INCA, Iara Motta, 
ações como essas devem ser incentivadas sempre. 
“É uma alegria para mim ver o Banco de Sangue 
lotado de jovens, pois são eles que 
darão continuidade ao trabalho. 
Estimular entre esses 
adolescentes a cultura 
de ajudar ao próximo é 
fundamental para que 
possamos construir 
um País melhor no 
futuro com adultos 
conscientes de seu 
papel na sociedade”.
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Com a chegada do fim do ano, o INCAvoluntário encerrou as inscrições para o Programa de Voluntariado em 2018. 
As inscrições reabrirão no dia 18 de fevereiro de 2019. A partir dessa data, estarão disponíveis 20 vaga todas às 
segundas-feiras e os interessados  poderão efetuar a inscrição, das 08h às 17h, pelo telefone (21) 3207-4547.

Editorial

Para apoiar as iniciativas acima ou obter mais informações é só entrar em contato com o INCAvoluntário 
pelos telefones (21) 3207-4585 e 3207-4617 ou pelo e-mail incavoluntario@inca.gov.br

Informatização do INCAvoluntário

Desde 2016, a equipe INCAvoluntário tem trabalhado para informatizar todos os processos internos, como o 
controle de estoque de materiais, entrega de benefícios aos pacientes, sistema financeiro e dos voluntários. 
“Em 2018, tivemos um avanço muito grande na inclusão das atividades que beneficiam os pacientes e 
acompanhantes no sistema. Para isso, fizemos a revisão de vários processos, padronizamos procedimentos 
e ajustamos nossas atividades. É um trabalho feito por muitas mãos em que a equipe de voluntários e 
funcionários está sensibilizada, envolvida e comprometida com o resultado. A nossa meta de 2018 é incluir 
cerca de 80% de nossas atividades e em 2019 chegaremos a 100%. Até o mês de setembro, já sabíamos 
que mais de quatro mil pacientes e acompanhantes participaram de uma ou mais ações oferecidas pelo 
INCAvoluntário no ano”, explicou Angélica Nasser, supervisora do INCAvoluntário. “Os dados no sistema têm 
nos permitido não apenas a quantidade de beneficiados, mas também conhecer o perfil deles. Com isso, 
poderemos oferecer mais atividades voltadas às suas necessidades”, finalizou Angélica.

“Essa festa foi feita por muitas mãos e com muito 
carinho, para que pudéssemos oferecer esse dia 
tão especial, cheio de alegrias e atrações para as 
crianças”, discursou Angélica Nasser, supervisora do 
INCAvoluntário, na abertura do evento. A voluntária 
Maria do Carmo da Cunha afirma que não pensa em 
parar. “As crianças necessitam de alegria. Precisamos 
passar sentimentos positivos para recebermos energias 
positivas. Mesmo depois de tantos anos, eu continuo 
me surpreendendo. É sempre uma emoção”. 

 
Além da tradicional comemoração do Dia das 
Crianças, este ano, os adolescentes e jovens, que 
fazem tratamento no INCA, também tiveram um 
dia especial. No dia 19, o INCAvoluntário realizou 
a primeira festa voltada para este público. Na 
sala da Recreação Infantil, estavam presentes 15 
pacientes a partir de 16 anos, além de profissionais 
de saúde do INCA e os voluntários que ajudaram 
na organização do evento. 

 
Leonardo Barbosa, de 19 anos, contou que já 
participou de outras festas do INCAvoluntário. 
“Eu ia nas festas do Dia das Crianças. Agora, 
essa festa para a gente que é 
mais velho está sendo o 
pontapé de um olhar 
mais voltado para 
os adolescentes e 
jovens”, concluiu.

Visite nossas 
páginas

Outubro Rosa anima pacientes e acompanhantes 

doou dez tortas para adoçar a comemoração e a 
empresa Aladdin presenteou 60 pacientes, que 
estavam marcadas para fazer quimioterapia no 
dia, com garrafas térmicas. As voluntárias do 
INCAvoluntário entregaram ainda kits de presentes 
nas enfermarias e sortearam diversos brindes 
para as mulheres que aguardavam consulta no 
ambulatório. Além disso, houve apresentações 
de dança, música, palestras do serviço social da 
unidade e oficinas de amarração de lenços. 

Além da comemoração para as pacientes, o 
INCAvoluntário realizou diversas parcerias com 
objetivo de arrecadar recursos financeiros e 
materiais para ações com os pacientes. Entre 
as empresas participantes estão Lecadô, Beach 
Tennis, My Place, Sóbrancelhas, Fiszpan, Via Mia, 
Caudalie, Tau Joias, entre outras.


