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MENSAGEM DA SUPERVISÃO DO INCAVOLUNTÁRIO 
 

 

O INCAvoluntário vem trabalhando muito para colocar em prática antigos sonhos, como a autonomia do 

INCAvoluntário, conquistar novas parcerias e fortalecer as atividades já realizadas junto aos pacientes em 

tratamento no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e seus acompanhantes. 

 

Um grande passo em 2015 foi a unificação das centrais de Recebimento de Doações e a criação de uma central 

exclusiva para atendimento aos pacientes em tratamento na unidade localizada na Praça Cruz Vermelha. Isso 

diminuiu o tempo em que o doador levava para realizar uma doação ao INCAvoluntário e possibilitou mais 

acolhimento e conforto no atendimento ao paciente. 

 

Ainda em 2015, em junho, com parceria do Banco do Brasil, realizamos o I Seminário de Voluntariado do 

INCAvoluntário com objetivo de fomentar uma ampla discussão sobre o trabalho voluntário no País. Diversas 

instituições e profissionais que atuam no terceiro setor participaram do evento. Na ocasião, foi lançado o livro 

“O INCAvoluntário e suas histórias – a força da solidariedade”, a publicação conta a trajetória do trabalho 

voluntário no INCA desde a sua origem até os dias atuais.  

 

Ao longo deste relatório você poderá saber um pouco mais sobre o INCAvoluntário. Além de conhecer todas 

as atividades que realizamos em prol dos pacientes em tratamento no INCA e seus acompanhantes nos anos de 

2015 e 2016. Boa leitura! 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA  
 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde 

responsável pelo desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer 

no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos 

pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a atuação em 

áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, 

desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica.  

 

Além disso, o INCA coordena vários programas nacionais para o controle do câncer e está equipado com o 

mais moderno parque público de diagnóstico por imagem da América Latina: o Centro de Pesquisa em Imagem 

Molecular, inaugurado em outubro de 2009. O modelo de gestão participativa e compartilhada foi 

implementado na instituição e está em vigor desde 2004. 

 

Na área de assistência ao paciente, o INCA fornece tratamento médico-hospitalar com profissionais 

especializados e oferece assistência complementar como atendimento psicológico, nutricional, de 

fonoaudiologia e de fisioterapia.  

 

O INCA preocupa-se, também, com a qualidade de vida de seus usuários e com a continuidade e boa adesão ao 

tratamento oferecido. Para isso, conta com o apoio do INCAvoluntário. 

 

Para saber mais sobre o INCA, acesse: www.inca.gov.br 

 

 

CONHEÇA O INCAVOLUNTÁRIO 
 

O INCAvoluntário é responsável por planejar e coordenar as atividades de pessoas, empresas e organizações 

que atuam voluntariamente no INCA. Todas as ações são planejadas para desenvolver o trabalho da melhor 

forma possível dentro das normas e diretrizes institucionais.  
 

Atualmente, a Área conta com 10 funcionários, cerca de 550 voluntários e com o Conselho do Voluntariado 

que é responsável por discutir as principais estratégias do INCAvoluntário e as prioridades de ações para os 
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pacientes e seus acompanhantes. O conselho, criado em 2000, é formado por profissionais e voluntários do 

INCA.  

 

Desde 2003, ano em que foi criado, o INCAvoluntário está subordinado tecnicamente à Chefia de Gabinete da 

Direção Geral do INCA e com o apoio da Fundação do Câncer para o gerenciamento dos recursos financeiros 

arrecadados e suporte operacional das atividades. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUNTARIADO EM FOCO 
 

O voluntariado é um dos pilares que ajudam a sustentar 

os serviços prestados. Atualmente, o INCAvoluntário 

conta com cerca de 550 voluntários em todas as cinco 

unidades assistenciais do INCA que realizam diversas 

atividades com os pacientes e seus acompanhantes. Além 

disso, os voluntários também atuam em áreas 

fundamentais para o serviço como a Central de 

Recebimento de Doações, Central de Atendimento ao 

Paciente, os bazares (INCAvoluntário, INCanto I, II e III), 

o Ateliê de Artes e Ofícios e dão apoio às atividades 

administrativas na Supervisão do INCAvoluntário. 

Missão 
Contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes em tratamento no INCA 

e de seus acompanhantes, promovendo e 

apoiando atividades de inclusão social e 

resgate da cidadania. 

 

Visão Estratégica 
 

Ser referência nacional em trabalho 

voluntário na área da saúde, por meio da 

união de todos os esforços que 

possibilitem aos pacientes uma nova 

atitude frente à doença e o usufruto das 

chances de cura oferecidas com qualidade 

de vida. 

 

Valores 
 

Ética – relações baseadas em honestidade e respeito. 

 

Transparência – clareza em sua conduta e na gestão de recursos. 

 

Comprometimento – Compromisso com o trabalho do INCAvoluntário e alinhamento com a identidade 

organizacional e as condutas do INCA. 

 

Efetividade – capacidade de sempre buscar atingir as metas e assegurar a perenidade da instituição. 

 

Solidariedade – caráter abnegado e voluntário. Estar sempre disposto a ajudar e cooperar. 

 

Esperança – mudança de atitude frente ao câncer. A luta contra a doença pode ser encarada de maneira 

positiva. 
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São essas pessoas que fazem a diferença na instituição, dedicando quatro horas de seu tempo por semana em 

prol dos pacientes em tratamento no INCA e seus acompanhantes.  Para desenvolver esse trabalho da melhor 

maneira possível, os voluntários recebem treinamentos periódicos com a equipe multidisciplinar do INCA.  

 

Além disso, o INCAvoluntário conta com o apoio de diversas empresas e pessoas que doam serviços, materiais, 

alimentos e recursos financeiros e garantem a continuidade das ações promovidas com os usuários do Instituto. 

É essa grande rede de solidariedade que constitui a família INCAvoluntário e permite que todas as ações sejam 

desenvolvidas. 

 

 

Ano correspondente 2015 2016 

Quantidade de voluntários no final do ano 562 565 

Quantidade de voluntários novos selecionados 179 175 

 

 

 
Treinamento para voluntários 
 

O INCAvoluntário promove, de forma gratuita e periódica, 

treinamentos com os voluntários com objetivo de garantir a 

qualidade do trabalho oferecido aos usuários do INCA e o 

alinhamento das atividades às normas institucionais. Para isso, 

conta com a participação de profissionais do corpo funcional do 

Instituto que orientam sobre procedimentos internos e sobre 

prevenção e controle da doença como forma de esclarecimento. 

Também são promovidas pelo INCAvoluntário palestras 

motivacionais e sobre outros assuntos de interesse para as áreas em 

que os voluntários atuam. 

 

Os voluntários passam por avaliações constantes e precisam participar de, pelo menos, oito horas de capacitação 

anual. Em 2015, foram oferecidos 10 treinamentos com temas diversos pelas equipes multidisciplinares do 

INCA e quatro boas-vindas para novos voluntários. Já em 2016, foram seis treinamentos e quatro boas-vindas.  

 

Entre os temas abordados está a orientação para ajudar na alimentação do paciente internado, câncer 

ginecológico, doação de sangue, plaquetas e medula óssea, oficinas de artesanato, amarração de lenços, como 

satisfazer seu cliente, entre outros.  

 
Comemorações especiais para os voluntários 

 

O Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto, sempre 

é celebrado com muita alegria pelos voluntários. O INCAvoluntário, em 

parceria com o Grupo Severiano Ribeiro – rede Kinoplex de Cinemas - 

promoveu dois encontros para reunir e divertir a equipe. As sessões de 

cinema, fechadas para os voluntários do Instituto, aconteceram no Kinoplex 

Tijuca e todos ganharam pipoca e refrigerante para curtir os filmes. Em 

2015, a apresentação foi do filme Linda de Morrer, protagonizado por 

Glória Pires. E em 2016, assistiram à animação em 3D de ‘Pets - A Vida 

Secreta dos Bichos’.  
 

Já o Dia Internacional do Voluntário, comemorado em 5 de dezembro, foi festejado com um grande evento 

realizado no prédio-sede do INCA com apoio da Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e 

Inativos do Rio de Janeiro (APPAI). Em 2015, os voluntários participaram de concursos de frases e karaokê. A 

escolha dos melhores foi disputada com direito a muita torcida. Para registrar o momento, também estava 

disponível uma cabine fotográfica, onde os convidados podiam tirar fotos em grupo, com acessórios divertidos. 

O evento contou ainda com a presença do Coral do Flamengo e da madrinha do INCAvoluntário, Daniella 

Sarahyba. Além deles, o mágico e humorista Gabriel Louchard apresentou seu show de stand up comedy e 
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interagiu com os voluntários e parceiros durante seus números. As tiradas do artista levaram o público às 

gargalhadas.  
 

Já em 2016, os voluntários puderam participar de diversas 

atividades como brincadeiras, sorteio de brindes e show de 

calouros. A abertura do evento contou com a participação dos 

integrantes do Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes 

Laringectomizados, organizado pelo INCAvoluntário, em parceria 

com os serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia do INCA. Os 

pacientes fizeram uma apresentação musical de canções 

conhecidas do público. O paciente conhecido como Pereirinha, 

aluno do Ateliê de Artes e Ofícios do INCAvoluntário, compôs 

uma música em homenagem aos voluntários e cantou junto com o 

grupo.  

Os parceiros que ajudaram durante o ano também foram homenageados. Todos receberam um troféu simbólico 

de “Parceiro do Ano”. Um dos homenageados, o maquiador Fernando Torquatto doou um corte de cabelo e 

coloração em seu espaço para o sorteio entre os voluntários. Ao final da festa, Carlos Evanney, cover do cantor 

Roberto Carlos, animou o público com canções de sucessos da carreira do Rei e da Jovem Guarda.  
 

 

 

CONHEÇA AS ATIVIDADES DE ROTINA DO INCAVOLUNTÁRIO 
 

O INCAvoluntário realiza diariamente ações com usuários do Instituto. As iniciativas são baseadas em cinco 

pilares: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apoio aos pacientes e acompanhantes 

 

Quando chegam a uma das cinco unidades hospitalares do Instituto, pacientes e acompanhantes são 

recebidos por voluntários que estão sempre atentos às necessidades dos usuários e à disposição para 

fornecer orientações sobre as clínicas, horários de visita e sobre os serviços oferecidos pelo Instituto. 

Também oferecem ajuda, caso a pessoa precise, como acompanhamento e empréstimo de cadeiras de 

rodas para pacientes com dificuldades de locomoção. Saiba mais como funciona este apoio: 
 

Humanização do 

ambiente hospitalar. 

Elevação da 

autoestima dos 

pacientes e seus 

acompanhantes. 

Apoio na realização 

de campanhas e 

eventos 

institucionais do 

INCA. 

Apoio aos 

pacientes para a 

não interrupção do 

tratamento por falta 

de recursos 

financeiros. 

Geração de uma 

nova fonte de renda 

para os pacientes e 

familiares. 
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▪ Internados - Os voluntários estão sempre nas enfermarias 

conversando com os pacientes e acompanhantes, 

promovendo momentos de entretenimento, descontração e 

solidariedade; ajudam na alimentação dos pacientes, 

quando solicitados pelo próprio paciente ou pela equipe de 

enfermagem; e disponibilizam, quando necessário, itens 

de higiene pessoal como meias, pentes, creme dental, 

escova de dente, sabonetes, entre outros. Além disso, 

costumam realizar cortes de cabelo e barba para ajudar a aumentar a autoestima dos pacientes. 

Na unidade localizada na Praça Cruz Vermelha, os pacientes contam com um Espaço de 

Convivência feito especialmente para eles. Lá eles podem assistir a programas na televisão, 

usar o computador e acessar a internet, jogar dominó, fazer palavras-cruzadas, entre outras 

atividades. Já no Hospital do Câncer IV, especializado em cuidados paliativos, os pacientes 

contam com o espaço CuriosAção, onde os voluntários atuam juntamente à equipe 

multidisciplinar do INCA trazendo atividades de entretenimento e integração para os 

pacientes.  

 

▪ Em tratamento ambulatorial - Para entreter os usuários que estão aguardando atendimento, 

os voluntários promovem nos ambulatórios diversas ações como: oficinas de artes, trabalhos 

manuais, de artesanato e inúmeras atividades culturais, como apresentações musicais. Além 

disso, o INCAvoluntário possui um espaço especial para entreter as crianças e os 

adolescentes. Na sala da Recreação Infantil, é possível desenhar, brincar com jogos 

educativos, montar quebra-cabeças, jogar videogame, assistir a vídeos, peças teatrais e 

apresentações de dança, receber a visita de personagens infantis, entre outras atividades.  

 

▪ Em acompanhamento - O INCAvoluntário promove diversas atividades que contribuem 

para a geração de uma nova fonte de renda para os usuários. O objetivo é possibilitar que os 

pacientes tenham um novo oficio, já que muitas vezes precisam parar de trabalhar em razão 

de tratamentos longos da doença ou por alguma incapacidade física. Algumas das atividades 

são realizadas nos ambulatórios para beneficiar também os acompanhantes. Além disso, o 

INCAvoluntário auxilia as pessoas atendidas no Instituto que possuem condições 

socioeconômicas desfavoráveis para garantir a continuidade do tratamento fornecendo 

auxílio-transporte, bolsa de alimentos e empréstimo de equipamentos e materiais que possam 

ajudar no tratamento em residência ou na recuperação da autoestima.  

 

Atividade/Auxílio Quantidade 

em 2015 

Pacientes 

beneficiados 

em 2015 

Quantidade 

em 2016 

Pacientes 

beneficiados 

em 2016 

Cursos oferecidos no 

Ateliê de Artes e Ofícios 

12 42 14 37 

Auxílio-transporte 1.157 388 1.534 483 

Bolsas de alimentos 

distribuídas 

6.945 X 9.331 X 

Fraldas geriátricas 76.050 1.585 66.528 1.617 

Fraldas pediátricas 49.440 644 64.406 796 

Empréstimos de cadeiras 

de rodas 

237 237 170 170 

Empréstimos de cadeiras 

higiênicas 

149 149 102 102 

Empréstimos de perucas 798 798 831 831 
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Humanização do ambiente hospitalar  

 

Ao chegar nas unidades do INCA, o paciente é sempre 

recebido por um voluntário com amor, carinho e atenção. 

Uma das preocupações do INCAvoluntário é tornar a 

passagem do paciente pelo INCA e o enfrentamento da 

doença menos difícil, proporcionando conforto, bem-

estar e segurança. Para isso, o INCAvoluntário busca 

oferecer uma estrutura hospitalar mais próxima ao visual 

de uma residência adquirindo móveis e objetos de 

decoração para os diversos setores das unidades 

assistenciais.  

 

O voluntariado promove, ainda, diversos eventos em datas comemorativas que levam aos pacientes e 

acompanhantes momentos de alegria e diversão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio às mobilizações e campanhas institucionais do INCA 

 

 

Outra atividade importante desenvolvida pelo 

INCAvoluntário no Instituto é o apoio na divulgação das 

mobilizações e campanhas realizadas no INCA como o 

Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro), o Dia Mundial 

Sem Tabaco (31 de maio), o Dia Nacional de Combate ao 

Fumo (29 de agosto) e o Dia Nacional de Combate ao 

Câncer (27 de novembro) e as campanhas de doação de 

sangue para manter o estoque abastecido. O 

INCAvoluntário divulga frequentemente em seu 

Facebook mensagens para a população sobre prevenção, 

controle do câncer e fatores de risco da doença divulgadas 

pelo INCA. Além disso, os voluntários atuam na difusão 

de informações sobre a doença e na captação e fidelização 

de doadores de sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Banco do Bem é um projeto que existe desde 2007 e tem como objetivo disponibilizar 

recursos para iniciativas de setores do INCA que tornem o atendimento mais humanizado; 

melhorem a ambiência ou a qualidade de vida dos pacientes e acompanhantes. Entre os itens 

adquiridos por meio do Banco do Bem estão aparelhos de ar-condicionado, cadeiras de 

rodas, cadeiras higiênicas, dilatadores vaginais, adesivos decorativos para melhoria da 

ambiência, aparelhos de televisão para as unidades hospitalares, aspiradores, poltronas para 

as enfermarias, entre outras coisas. 

 

Total de recursos disponibilizados em 2015 R$ 435.824,00 

Total de recursos disponibilizados em 2016 R$ 160,818,68 
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Principais iniciativas do INCAvoluntário em 2015 e 2016 

 

1. Seminário de Voluntariado do INCAvoluntário  

 

O INCAvoluntário realizou, dia 30 de junho de 2015, o primeiro 

Seminário de Voluntariado do INCAvoluntário com o objetivo de 

incentivar uma discussão sobre o trabalho voluntário e conhecer 

novas experiências e ações de voluntariado no País. O evento 

aconteceu no prédio-sede do INCA e recebeu cerca de 200 pessoas 

entre voluntários e profissionais envolvidos em programas dessa 

área e do terceiro setor. 

 

Durante a abertura aconteceu o lançamento do livro “O INCAvoluntário e suas histórias – a força da   

solidariedade”, que relata a trajetória do trabalho voluntário no INCA, desde sua origem até os dias de 

hoje. A publicação surgiu por meio de uma parceria, entre o INCA e a Casa de Oswaldo Cruz da Fiocruz, 

e faz parte do projeto História do Câncer – atores, cenários e políticas públicas, que reúne conhecimento 

histórico sobre ações de controle do câncer no Brasil. 

 

A programação do seminário incluiu ainda discussões sobre o trabalho voluntário feito no INCA. Também 

foram abordados conceitos da prática de voluntariado, gestão e divulgação do trabalho. Para promover a 

troca de ideias, representantes das instituições, como Casa Ronald McDonald, Saúde Criança e Comitê 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, envolvidas em projetos semelhantes, apresentaram 

experiências bem-sucedidas de suas iniciativas. O advogado Pedro Genescá também participou do evento 

e falou sobre a importância da formalização e das certificações para organizações do terceiro setor. Para 

finalizar, uma surpreendente palestra emocionou a todos. Maria Goret Chagas, da Associação de Pintores 

de Bocas e Pés, deu um show de bom humor, criatividade, cooperação mútua e superação.  

 

O evento contou com o apoio do Banco do Brasil, da Fundação do Câncer, da Anjo Films, do Instituto 

Filantropia e da Rádio Tom Social. 

 

2. Melhoria da ambiência nas unidades do INCA 

 

O INCAvoluntário trabalha constantemente para cumprir a sua missão de melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes em tratamento no INCA e de seus acompanhantes. Uma das atividades que torna possível a 

realização desse objetivo é a humanização do ambiente hospitalar. 

 

Em 2016, o INCAvoluntário apoiou com a compra de 24 poltronas para o Hospital do Câncer I com 

objetivo de garantir mais conforto para pacientes e acompanhantes durante o período de internação. Além 

disso, cada unidade do INCA recebeu cadeiras de rodas e cadeiras higiênicas novas. No total, foram 

disponibilizadas pelo INCAvoluntário, em 2016, 20 cadeiras de rodas e dez cadeiras higiênicas para o 

Instituto.  

 

Entre as doações recebidas pelo INCAvoluntário, com ajuda de parceiros, e encaminhadas para o INCA 

estão comadres e patinhos para o Hospital do Câncer IV (especializado em cuidados paliativos), suportes 

de soro para o Hospital do Câncer I e aspiradores portáteis para o Serviço de Pediatria.  

 

Também foram disponibilizados nebulizadores portáteis, cadeiras de rodas e higiênicas para o Banco de 

Empréstimos do INCAvoluntário, onde os pacientes podem receber os materiais como empréstimos para 

tratamento em residência.  

 

Todas essas iniciativas têm como objetivo garantir o conforto dos pacientes, tornando a passagem deles 

pelo Instituto um processo menos doloroso e contribuindo para que os pacientes e acompanhantes do INCA 

tenham um ambiente confortável e acolhedor, auxiliando na melhora da autoestima e, consequentemente, 

ajudando no processo de tratamento da doença. 
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3. Unificação da Central de Recebimento de Doações e criação da Central de Atendimento ao 

Paciente 
 

Com o objetivo de proporcionar mais conforto e agilidade 

de atendimento tanto para os doadores quanto para os 

usuários assistidos pelo INCAvoluntário, em maio de 

2015, as centrais de Bolsa de Alimentos e de Recebimento 

de Materiais foram unificadas se tornando a Central de 

Recebimento de Doações. Agora, em um único espaço os 

doadores podem entregar todo tipo de doação, seja 

material ou alimentos, agilizando o processo e permitindo 

um atendimento mais acolhedor ao doador. 
 

Além disso, houve um grande ganho para os pacientes em tratamento no prédio-sede do INCA, que também      

ganharam uma sala específica para atender às suas necessidades: a Central de Atendimento ao Paciente. 

No espaço, o paciente pode receber benefícios como a bolsa de alimentos, kits de higiene pessoal, roupas 

e receber itens do Banco de Empréstimo do INCAvoluntário, como cadeiras de rodas, higiênicas e 

nebulizadores. 

 

Antes da mudança, o atendimento tanto ao doador quanto ao paciente era realizado em ambas as centrais,   

dependendo do tipo de apoio ou doação a ser realizada. Em alguns casos, era necessário passar pelo 

atendimento nos dois locais. 

 

 

4. Lançamento da campanha de doação de alimentos via internet 
 

Em 2016, o INCAvoluntário firmou uma parceria com a rede de 

supermercados SuperPrix para ajudar a arrecadar alimentos necessários 

para o tratamento de pacientes em residência que estejam em condições 

socioeconômicas desfavoráveis. O projeto, denominado Bolsas Solidárias, 

consiste na venda de bolsas alimentícias no portal do SuperPrix, que são 

entregues diretamente no INCAvoluntário uma vez por semana. 

 

O projeto surgiu a partir de um desafio para os alunos do curso de graduação 

da comunicação social da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), 

como trabalho final de disciplina, de criarem um projeto para o 

INCAvoluntário com o intuito de fortalecer o processo de recebimento de 

doações de alimentos. Os estudantes procuraram a direção do mercado, que 

viabilizou a parceria.  

 

O INCAvoluntário distribui cerca de 800 bolsas de alimentos por mês para 

pacientes em condições socioeconômicas desfavoráveis, beneficiando 

também os familiares envolvidos no tratamento. Essa iniciativa é 

fundamental para que o paciente mantenha uma dieta equilibrada em sua 

residência durante o período de tratamento.  

 

5. Novas instalações da Central de Quimioterapia do HC III 

 

As novas instalações da Central de Quimioterapia do Hospital do 

Câncer III, especializado em câncer de mama, foi inaugurada, em 15 de 

agosto de 2016, após o apoio proporcionado pelo INCAvoluntário. 

Foram adquiridas 12 poltronas elétricas e quatro televisões de Led, e 

instalado um novo sistema de refrigeração para a Central de 

Manipulação de Quimioterápicos.  

A reforma permitiu melhoras no fluxo de atendimento das pacientes e 

trouxe um espaço mais confortável para as mulheres. 
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6. Parceria promove oficina de auto maquiagem para pacientes 
 

Em 2016, o INCAvoluntário em parceria com a Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) iniciou 

o projeto “De Bem com você - a beleza contra o câncer” para as pacientes 

em tratamento de câncer de mama no INCA.  

 

A parceria tem possibilitado a disponibilização de maquiadoras 

profissionais, assistentes e estrutura material e o ensinamento de técnicas de 

automaquiagem e dicas de beleza às pacientes, a fim de ajudar a minimizar 

os efeitos secundários relacionados às transformações causadas durante a 

quimioterapia, a radiação e outros tratamentos.  

 

As oficinas acontecem uma vez por mês no Hospital do Câncer III, 

especializado em câncer de mama. Em 2016 foram 47 pacientes 

beneficiadas pelo projeto.  

 

 

7. Projeto Empreender com o INCAvoluntário 

 

O projeto Empreender com o INCAvoluntário, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), continuou em 2015 e, ao longo do ano, foram promovidas seis oficinas e uma 

palestra especial de encerramento sobre 

Microempreendedor Individual (MEI). O objetivo das 

oficinas foi intensificar, com pacientes e acompanhantes 

que participaram da primeira turma, o aprendizado 

adquirido com as aulas do projeto em 2014 e também 

aumentar a autoestima de pacientes e acompanhantes 

incentivando e ensinando a gerenciar um negócio próprio.  

Além das oficinas, o INCAvoluntário, em parceria com a 

Seção de Oncologia Pediátrica, promoveu três grandes 

feiras para que os participantes do projeto pudessem 

expor e vender seus produtos, cuja renda, foi revertida 

integralmente para eles. As feiras do Dia das Mães, da 

Primavera e de Natal aconteceram no Hall dos elevadores 

do 11º andar no prédio-sede do INCA, nos dias 4 e 5 de maio, 11 e 14 de setembro, 11 e 14 de dezembro, 

respectivamente. Em 2016, o INCAvoluntário também realizou diversas feiras para as pacientes que 

participam do projeto.   

 

 

 

 

 

 

Oficinas realizadas em 2015 

 

                      *Como controlar meu dinheiro.    *Como empreender.  

        *Como planejar.                                     *Como comprar. 

        *Como vender.                                        *Como unir forças para melhorar.  

 

Palestra Especial: Microempreendedor Individual (MEI). 
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8. Seminário de Filantropia Estratégica  

 

O Instituto Filantropia, com o apoio do INCAvoluntário, realizou o Seminário Diálogos Filantropia, que 

discute estratégias para o Terceiro Setor. O Projeto itinerante foi elaborado com o intuito de difundir e 

fortalecer a informação técnica para gestores, profissionais e voluntários de organizações beneficentes. O 

evento aconteceu dia 13 de junho de 2016, no auditório principal do prédio-sede do Instituto. 

 

O evento contou com cinco palestras de profissionais de diferentes áreas. Os especialistas Marcio 

Zeppelini, Guilherme Reis, Renata Lima, Warley Dias, Michel Freller e Danilo Tiisel abordaram temas 

sobre contabilidade, legislação e aspectos jurídicos, captação de recursos e desenvolvimento institucional. 

 

O evento foi gratuito e aberto ao público externo. O objetivo é democratizar a informação e os 

conhecimentos relacionados ao Terceiro Setor, assim como promover a boa gestão das organizações sem 

fins lucrativos. 

 

9. Melhorias na Gestão 

 

Desde 2016, o INCAvoluntário possui uma parceria com a Fundação Dom Cabral, por meio do Programa 

de Organização Sociais da instituição, com o objetivo de realizar a atualização do planejamento estratégico 

do INCAvoluntário e melhorar os processos de gestão. Também em 2016, foi iniciada a automatização dos 

processos e atividades do INCAvoluntário para melhorar o controle e a gestão das ações. 

 

 
Atividades com os pacientes e acompanhantes 

 

1. Todas as segundas-feiras o INCAvoluntário promove uma sessão de cinema para os pacientes em 

tratamento no Instituto e seus acompanhantes nas unidades localizadas no prédio-sede do INCA. Ao 

longo de 2015 e 2016, mais de 50 filmes como SOS Mulheres ao Mar, Os Intocáveis, Avatar, Encontro 

Explosivo, entre outros foram transmitidos para alegrar os pacientes internados e seus acompanhantes.  

 

2. Com objetivo de possibilitar o acesso dos pacientes a procedimentos oncológicos mais modernos e 

proporcionar um atendimento ainda melhor aos pacientes em tratamento no INCA, o INCAvoluntário 

apoiou ao longo do ano de 2015 a realização de exames e procedimentos não disponíveis no Instituto. 

Além dos exames, o INCAvoluntário doou insumos para que o atendimento aos pacientes não fosse 

impactado.  

 

3. A parceria com os palhaços da ONG norueguesa Doctor Klovn (antiga TILTAK) fez a alegria dos 

pequenos. Os palhaços realizam, quinzenalmente, apresentações circenses na sala da Recreação 

Infantil, quimioterapia, nas enfermarias pediátricas e no Centro de Transplante de Medula Óssea. Em 

2016, as apresentações também foram oferecidas, uma vez por mês, para os pacientes adultos em todas 

as unidades do INCA.  

 

4. Os Médicos do Barulho também fizeram a alegria dos pacientes adultos nas unidades do INCA. O 

grupo de atores e palhaços voluntários fizeram apresentações no espaço CuriosAção no HC IV, 

especializado em cuidados paliativos, contagiando com muita alegria pacientes, acompanhantes e 

funcionários.  

5. A parceria com a empresa Animasom também se fortaleceu ao 

longo de 2015 e 2016.  Diversas atividades de entretenimento 

foram desenvolvidas no ambulatório, quimioterapia e 

enfermarias da Pediatria. Entre elas estão oficinas de bolas, 

animador e som para o bailinho de carnaval e festa julina, e 

visita de personagens como, por exemplo, o coelho da Páscoa 

e o Papai Noel.  

 

6. Também tivemos as apresentações musicais do grupo Vozes do Coração, o projeto, realizado em 

parceria com a Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio 
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de Janeiro (APPAI), teve início em agosto de 2015 com atividades quinzenais alternando entre as 

enfermarias pediátricas e de adultos.  
 

O ‘Vozes do Coração’ se apresenta em hospitais levando 

música e conforto para pacientes internados com objetivo 

de humanizar o ambiente hospitalar. Em 2016, o grupo 

continuou atuando com apresentações nas enfermarias 

pediátricas e de adultos.  
A APPAI também é grande parceira do INCAvoluntário 

há cerca de 12 anos e contribui com a doação mensal de 

alimentos e bolsas retornáveis para o programa de 

concessão de bolsas de alimentos do INCAvoluntário. 
 

7. O projeto Sentidos e Sensações, em parceria com a empresa Masan, proporcionou para pacientes e 

acompanhantes oficinas de culinária com objetivo de ensinar o preparo de alimentos saudáveis e de 

baixo custo. Ao todo, em 2015 e 2016 foram 18 temas abordados nas oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. O projeto INCAvoluntário em Ação – cultura e lazer 

levou pacientes e acompanhantes a diversos pontos 

turísticos e culturais no Rio de Janeiro. Em 2015, 

foram dez locais visitados de forma gratuita e uma 

sessão de cinema com direito a pipoca e refrigerante 

grátis na rede Kinoplex. Em 2016, houve uma edição 

especial do projeto no Parque Olímpico na Barra da 

Tijuca, onde cerca de 36 participantes assistiram à 

final do basquete de cadeiras de rodas nas 

Paralimpíadas do Rio de Janeiro.  

O projeto é uma parceria do INCAvoluntário com a Federação das empresas de transportes de 

passageiros do estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), a empresa Savior e os diversos locais que 

disponibilizam os ingressos gratuitamente para os pacientes. Durante o passeio, os participantes 

recebem camisas do projeto, um delicioso lanche, protetor solar, ingressos para os locais a serem 

visitados, transporte em um ônibus confortável, ambulância para caso de emergência. 

 

 

 

Projeto Sentidos e Sensações (temas) 

Cardápio saudável para o verão (2015); comida de boteco (2015 e 2016); comida de páscoa 

(2015); almoço para o dia das mães (2015); bolo alternativo, doce de abóbora e suco funcional 

(2015); comidas típicas de festa junina (2015 e 2016); caldos e sopas (2015); tortas funcionais 

doces e salgadas (2015); alimentos que fazem bem ao coração (2015); alimentação saudável e 

equilibrada (2015); ceia de Natal saudável (2015 e 2016); alimentos in natura x 

industrializados (2016); aproveitamento integral dos alimentos (2016); troca inteligente (2016) 

e alimentação saudável na 3ª idade (2016). 

INCAvoluntário em Ação – cultura e lazer (locais visitados) 

Theatro Municipal, Museu de Arte do Rio, Maracanã, Museu dos Fuzileiros Navais, 

Aeroporto Santos Dumont, Corcovado, Exposição Picasso no Centro Cultural Banco do 

Brasil (CCBB), Forte de Copacabana, Pão de Açúcar e Cidade Animasom. Em dezembro 

de 2015, no último passeio do ano, o grupo de pacientes e voluntários foi ao cinema para 

assistir ao filme ‘Vai que Cola’, sucesso do cinema nacional. A sessão especial aconteceu 

no Kinoplex da galeria São Luís, no Catete, e contou com pipoca e refrigerante grátis. Já em 

2016, os pacientes puderam assistir ‘Capitão América – Guerra Civil’.   
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9. A Pediatria recebeu, em 2015 e 2016, o projeto "Viva a 

Cultura", que acontece anualmente na instituição e tem como 

objetivo promover oficinas de artes, apresentações teatrais e 

de música para os pacientes infantojuvenis em tratamento no 

INCA. O Projeto é promovido pelo Instituto Dançar 

Marketing com o apoio do Laboratório AstraZeneca e desde 

2008 acontece no INCA, por meio da parceria com o 

INCAvoluntário. O "Viva a Cultura" visita o Brasil inteiro 

levando oficinas culturais e alegrando a vida de pacientes.  
10. Em janeiro de 2015, o INCAvoluntário fez a tradicional distribuição dos kits de material escolar. Ao 

todo, foram doados 440 kits com mochilas, estojo completo, cadernos universitários, entre outros 

materiais para crianças e adolescentes entre três e 18 anos com objetivo de estimular os pacientes nos 

estudos e ajudar as famílias no início do ano letivo. Já em 2016, foram 459 crianças beneficiadas com 

o kit de material escolar.  

11. No dia 27 de janeiro de 2015, personagens do desenho animado Frozen visitaram pacientes infantis no 

INCA. A rainha Elsa, a princesa Anna, Kristoff e o boneco de neve Olaf brincaram, cantaram músicas 

do filme e posaram para fotos com as crianças na sala de Recreação Infantil, enfermarias e CTI 

pediátrico. Os personagens fazem parte do Grupo 4 Estações – parceiros do INCAvoluntário.  

 

12. Para trazer alegria e diversão às crianças em tratamento no INCA, a Unidade de Polícia Pacificadora 

da Formiga (UPP Formiga) trouxe para a Recreação Infantil, um espetáculo de mágica. O evento 

aconteceu no dia 27 de janeiro de 2016. Na ocasião, crianças, pais e voluntários interagiram com o 

mágico e puderam ter um momento de descontração em meio a rotina hospitalar.  

13. Para marcar o Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro), o INCAvoluntário, em parceria com o grafiteiro 

Tito, promoveu uma oficina de pintura para os pacientes da Seção de Oncologia Pediátrica. O evento 

aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2015, na sala de Recreação Infantil. 

A oficina animou os pacientes infantojuvenis que se distraíram criando desenhos e colorindo com o 

artista. Todos ganharam lápis de cor e material para pintar. Também levaram para casa uma história 

em quadrinhos e adesivos com personagens criados por Tito.  

14. O carnaval também foi comemorado junto aos pacientes 

infantojuvenis, em 2015 e 2016. Com direito a adereços, 

animadores e muita música, pacientes, acompanhantes e 

funcionários entraram no clima da festa mais popular do 

Brasil. O evento aconteceu com o apoio da empresa 

Animasom.  

 

 

 

15. Em março de 2015, o INCAvoluntário promoveu diversas atividades para celebrar o Dia Internacional 

da Mulher, comemorado em 8 de março. Ao todo, mil kits contendo toalhinhas e sabonetes foram 

distribuídos às pacientes de todas as unidades hospitalares da instituição. Além disso, os integrantes 

do Coral Cantareiros cantaram e encantaram a todos com apresentações em todas as unidades do INCA 

e também para pacientes do Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados. Já as mamães 

dos pacientes infantis puderam, ainda, contar com um dia especial de beleza. Foi possível fazer 

maquiagem, cabelo, sobrancelha e tirar fotos divertidas. Em 2016, o INCAvoluntário também 

comemorou o dia especial com distribuição de kits de presentes em todas as unidades do INCA.  

 

16. A páscoa também foi comemorada em ambos os anos. Os pacientes que recebem os auxílios de bolsa 

de alimentos e de fraldas descartáveis do INCAvoluntário ganharam caixas de bombom. O personagem 

coelho foi cedido pela empresa Animasom para animar as crianças. Já as doações dos ovos de 

chocolate foram feitas por diversas pessoas físicas e jurídicas, parceiras do INCAvoluntário, entre elas 

a Cacau Show.  
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17. Tanto em 2015 quanto em 2016, no mês de maio, o INCAvoluntário realizou diversas atividades para 

comemorar o Dia das Mães, entre elas dia da beleza e apresentação musical.  O evento teve como 

objetivo levar alegria, descontração e melhoria na autoestima das mães que têm o INCA em sua rotina. 

Foram distribuídos kits de presentes nas unidades hospitalares e no Grupo de Mútua Ajuda aos 

Pacientes Laringectomizados. 

18. No dia 20 de maio de 2015, os nossos pequenos guerreiros receberam, na Recreação Infantil, a visita 

do Peixe Fredi. A iniciativa faz parte do Projeto de Educação Ambiental da UNIRIO, coordenado pela 

bióloga Luiza Moraes, e tem como objetivo falar para o público infantil sobre os problemas ambientais. 

Por meio das histórias a criança aprende e desenvolve a sensibilização e conscientização ambiental. 

 

19. Em 2015 e 2016, o INCA participou do Festival Carioca de Contação de Histórias. A iniciativa foi do 

Instituto Eixo Rio da Prefeitura do Rio em parceria com o INCAvoluntário que resolveu trazer para os 

pacientes em tratamento no Instituto o projeto de contação de histórias. Personagens caracterizados 

contaram histórias e divertiram o público formado de pacientes infantis e adultos e seus 

acompanhantes. A ação aconteceu nos ambulatórios de pediatria e cabeça e pescoço, no acolhimento 

do Hospital do Câncer I e para o Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados. Durante as 

apresentações, os artistas deram vida aos contos por meio da narração. Para auxiliar na composição 

imaginária das cenas, os intérpretes usaram pandeiros e chocalhos como recurso para prender a 

atenção. 

 

20. Em junho de 2015, com o apoio do 

INCAvoluntário, a Sinfonia Rotterdam 

realizou um concerto para funcionários, 

pacientes e acompanhantes do INCA. O 

repertório da apresentação contou com 

obras do alemão Robert Schumann e dos 

brasileiros Heitor Villa-Lobos e Zequinha 

de Abreu. Os músicos deixaram de lado a 

formalidade das salas de concerto e, com 

palmas, a plateia acompanhou de pé a 

execução de “Tico-tico no Fubá”, 

cancioneiro popular brasileiro. 

 

 

21. Em junho de 2016, a personagem da Branca de Neve fez uma visita especial aos pacientes infantis do 

INCA. A princesa brincou e tirou fotos com as crianças na sala de Recreação Infantil. A atividade 

contou com o apoio da empresa 4 Estações, parceira do INCAvoluntário.  

 

22. Em julho (2015 e 2016), a alegria ficou por conta das festas comemorativas para o período. Os 

pacientes da Pediatria, do CEMO e do Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados 

participaram das festas julinas realizadas no prédio-sede do INCA. Os eventos da Pediatria e CEMO 

foram organizados pelo INCAvoluntário e pelas equipes profissionais das áreas e contaram com 

música, recreação, brincadeiras, brindes e comidas típicas. No Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes 

Laringectomizados o ponto alto do evento foi a quadrilha. As festas integraram pacientes, familiares, 

voluntários e profissionais da assistência.  

 

23. Em agosto de 2015, a unidade de Cuidados Paliativos do INCA integrou pacientes, acompanhantes, 

voluntários e funcionários na festa de comemoração pelo Dia dos Pais. O evento aconteceu no espaço 

CuriosAção, e contou com música, dança e comidas, além de sorteios de brindes para os pais 

internados. Além disso, houve distribuição de brindes para os papais em todas as unidades do INCA. 

Em 2016, o Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados, coordenado pelo 

INCAvoluntário, com o apoio dos serviços de Fonoaudiologia e Fisioterapia do INCA, fez uma 

homenagem especial aos pais no HC I. Interpretando as músicas “É preciso saber viver”, “Eu te amo, 

te amo, te amo” e “Como é grande o meu amor por você”, que foram sucessos na voz de Roberto 
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Carlos, o grupo fez com que muitos pacientes, acompanhantes e funcionários do Instituto se 

encantassem.  

 

24. No dia 6 de outubro de 2015, Os Minions (bonequinhos amarelos do filme “Meu Malvado Favorito”) 

tomaram conta do auditório principal do INCA para comemorar o Dia das Crianças com os pacientes 

infantis em tratamento. O evento contou com uma apresentação circense do grupo Afroreggae e com 

a participação dos atores Felipe Fly, Dado Dolabella, Mariana Xavier, Christian Monassa, Julianne 

Trevisol, Thiago Rodrigues, Márcio Kieling e o elenco do seriado Gaby Estrella. Também marcaram 

presença no evento a apresentadora do Globo Esporte Cristiane Dias e os jogadores Matheus e 

Alexandre da categoria Sub-20 do Fluminense, Airton Santos e Ronaldo Silva representando o 

Botafogo e Jordi Almeida, Anderson Salles e Rafael Silva pelo Vasco da Gama. Além deles, os 

jogadores de futebol e basquete Adílio e Marcelinho do Flamengo, acompanhados de atletas de várias 

modalidades do Clube distribuíram autógrafos e tiraram fotos com pacientes e acompanhantes. Já as 

atrações musicais ficaram por conta do Grupo Molejo, Buchecha e MC Ludmilla. O evento contou 

ainda, com músicas, comidas, brindes, presentes e diversas atividades. 

 

Já em 2016, a festa do Dia das Crianças do INCAvoluntário foi marcada pela presença de 

personalidades da música, da televisão e do esporte. A decoração foi inspirada no fundo do mar e 

personagens representativos, como a Sereia Ariel e o Capitão Gancho, animaram o evento. Com muitos 

brindes, presentes e diversas atividades, o encontro festivo aconteceu no dia 4 de outubro, no auditório 

do prédio-sede do INCA. Participaram do evento os cantores Buchecha; Gabriel O Pensador; as 

crianças do The Voice Kids Luiza Prochet, Biel Gava e Daniel Henrique; o grupo Dream Team do 

Passinho, e o Imaginasamba. Além deles, também estiveram presentes o Afro Circo - do grupo 

AfroReggae, os jogadores de futebol Anderson e Giovane do Botafogo e Hans e Ramires do 

Fluminense; o automobilista Cacá Bueno; a madrinha do INCAvoluntário Daniella Sarahyba e os 

atores Alexandre Borges e Amanda Richter.  

 

Ainda em comemoração ao mês da criança, em outubro de 2016, o INCAvoluntário realizou uma 

semana especial com diversas brincadeiras como bingos, teatro de fantoches, visita de palhaços e 

voluntários vestidos de super-heróis e princesas para alegrar e divertir os pequenos. Tudo foi realizado 

na sala de Recreação Infantil e no ambulatório da Pediatria. A dentista do ambulatório, Valkiria Daiuto, 

realizou um teatro de fantoches sobre a maneira correta de escovação dos dentes. As crianças puderam 

interagir com os bonecos fazendo a escovação durante o show. As pastas e as escovas de dente foram 

doadas pelo INCAvoluntário. 

 

 

25. Em outubro, acontece o tradicional evento em comemoração ao Outubro Rosa no Hospital do Câncer 

III, unidade especializada em câncer de mama. Além de enfeitar a unidade com uma decoração rosa 

especial, o INCAvoluntário apoia a realização do evento com diversas atividades para as pacientes. 

Em 2015, as pacientes puderam assistir à palestra Quimioterapia e Beleza da blogueira e ex-modelo 

Flávia Flores, que contou um pouco sobre a sua experiência com o tratamento do câncer de mama e 

como inspira mulheres de todo Brasil a se sentirem lindas.  O evento também contou com a parceria 

da Granado que fez esmaltação de unhas para as pacientes e acompanhantes que aguardavam consulta 

e da loja Lecadô que doou tortas e brigadeiros para a festividade. As voluntárias 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 e música, palestras e oficinas de amarração 

de lenços. 
 

Já em 2016, as pacientes puderam participar da segunda edição da 

oficina de automaquiagem do projeto “De Bem com você - a beleza 

contra o câncer” promovido pelo Instituto ABIHPEC, em parceria 

com o INCAvoluntário. O evento também contou com a parceria da 

MUSA que fez spa dos pés e cabeleireiro para as pacientes e 

acompanhantes que aguardavam consulta e da loja Lecadô que doou 

tortas para a festa.  O ponto alto do evento foi quando o maquiador 

Fernando Torquatto realizou uma palestra para pacientes, 
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acompanhantes e funcionárias sobre tendências de moda, de maquiagem e cabelo. Ao final da 

apresentação, foram sorteadas cinco perucas novas doadas pela Fiszpan.  
 

26. A empresa Animasom, parceira do INCAvoluntário, realizou, em 2015 e 2016, a atividade Jovem 

Cientista com os pacientes infantis que aguardavam consulta de rotina no ambulatório de Pediatria do 

INCA. Foram realizadas oficinas para entreter os jovens. Com o auxílio dos monitores, as crianças 

puderam fazer experimentos caseiros, como criar novas cores ao combinar dois ou mais tons e aprender 

como se faz “geleca”, um tipo de massinha de modelar. O objetivo da ação foi estimular as crianças a 

deixarem o momento triste em segundo plano, tornando o ambiente mais feliz e melhorando a 

autoestima dos pacientes.  

 

27. Policiais rodoviários federais promoveram, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, 25 de 

novembro de 2016, ação educativa de trânsito para crianças e adolescentes em tratamento no INCA. 

Em parceria com o INCAvoluntário, o encontro aconteceu na sala da Recreação Infantil, no prédio-

sede. O objetivo foi levar alegria e descontração para pacientes infantis em tratamento de câncer e 

também proporcionar um encontro dos policiais com os pequenos.  

 

28. No dia 2 de dezembro de 2015, pacientes do Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados 

fizeram uma apresentação musical no Hospital do Câncer I. Com o objetivo de levar mensagens de 

esperança e superação, o grupo percorreu os corredores das enfermarias do 8°, 6º, 4º andar e 

ambulatório localizado no térreo do Instituto. A apresentação teve como repertório canções natalinas 

como “Bate o Sino” e “Natal Branco”, sempre acompanhadas de pandeiro e violão.  

 

29. O INCAvoluntário distribuiu, em 2015 e 2016, kits de presentes para comemorar o natal para os 

pacientes internados em todas as unidades do Instituto. Os kits decorados com o tema de Natal 

continham produtos como toalha de mão, escova e pasta de dente, camisetas, meias, aparelho de 

barbear, bijuterias, pente, boné, estojo de maquiagem, condicionador, entre outros. A iniciativa tem 

como objetivo principal humanizar o ambiente hospitalar. 

 

30. Em 2015, para comemorar o fim de ano com as crianças e os adolescentes do Instituto, o 

INCAvoluntário realizou a festa Natal Congelante, inspirada nos filmes de animação Frozen e A Era 

do Gelo. Voluntários, pacientes infantis, familiares e artistas celebraram juntos no auditório principal 

do prédio-sede, dia 8. Entre os atrativos da festa estavam foto animada, camarim fashion, pintura 

artística, máquinas de flipper, mesa de guloseimas e sorteio de brindes, como tablets e videogames. 

O grupo AfroReggae surpreendeu com uma atração de tirar o fôlego. A madrinha do INCAvoluntário, 

Daniella Sarahyba, e os jogadores do Botafogo e do Fluminense também marcaram presença e 

interagiram com o público. O apresentador do Globo Esporte Alex Escobar esbanjou simpatia ao 

conversar com a plateia. Mc Bob Rum, a banda Suricato, o grupo Imagina Samba e a banda de rock 

Detonautas comandaram as atrações musicais do evento.  

 

Em 2016, com o tema Fábrica de Brinquedos, participaram do evento os cantores Buchecha, Lexa, 

Lucas e Orelha, Gabily, Gabriel Pensador, Tony Garrido e o saxofonista George Israel, ex-integrante 

do grupo Kid Abelha; os jogadores de futebol do Fluminense Henrique Fernandes de Lima, João 

Rodrigo e Felipe Andrade e do Botafogo Lucca Carvalho, Ezequiel Santos e Ion Silva; as atrizes 

Juliana Knust e Alexia Deschamps; a madrinha do INCAvoluntário, Daniella Sarahyba; o evento 

também contou com a apresentação circense do grupo Afro Circo do AfroReggae e com as criações 

do mágico Richard Goulart.  

 

 

31. No dia 16 de dezembro de 2015 o coral do Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados 

fez uma apresentação especial para os funcionários do Consulado Americano no Centro do Rio de 

Janeiro. Ao todo 21 pacientes cantaram e encantaram os colaboradores do Consulado. Ao final, todos 

os pacientes participaram de um lanche promovido pelos funcionários do Consulado Americano e 

ganharam brindes. 

32. Em 2015 e 2016 a Casa do Papai Noel distribuiu presentes para todos os pacientes adultos e infantis 

internados no Hospital do Câncer I. 
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Visitas Especiais 

 

Em 2016  
 

1. Os pacientes infantojuvenis receberam a visita dos 

jogadores do Flamengo. O encontro foi organizado 

pelo INCAvoluntário e os pequenos puderam tirar 

fotos, anotar dicas de futebol, brincar e conversar. A 

ação aconteceu no dia 10 de novembro, nos setores 

da Recreação Infantil, Quimioterapia e nas 

enfermarias pediátricas do HC I. Participaram da 

ação o lateral direito Thiago Ennes, o zagueiro Rafael 

Vaz e o goleiro Thiago Rodrigues. 
 
2. No dia 20 de outubro, os pequenos receberam os jogadores Welington Pereira (conhecido como 

Gum) e o atacante Magno Alves do Fluminense.  

 

3. No dia 28 de junho, a madrinha do INCAvoluntário, Daniella Sarahyba, fez uma doação de 

alimentos ao INCAvoluntário e aproveitou a ocasião para visitar as crianças internadas nas 

enfermarias pediátricas.  

 

4. Em 2 de junho, o INCA recebeu a visita do cantor e ator Lucas Lucco. O artista aproveitou a vinda 

ao Instituto para se cadastrar no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 

(Redome) e conscientizar sobre a importância de manter os dados atualizados. O ator posou para 

fotos e distribuiu autógrafos nos setores de Recreação Infantil, Quimioterapia, CTI e enfermarias 

infantis.  

 

5. Já no dia 1º de junho, Marcus D’ Almeida, atleta olímpico da modalidade Tiro com Arco Recurvo, 

visitou as instalações do CEMO e interagiu com os pacientes infantojuvenis na Recreação Infantil.  

 

6. Gustavo Scarpa e Marco Aurélio (Marcão), jogador e atual assistente técnico do Fluminense 

respectivamente, visitaram os pacientes infantojuvenis no INCA. Durante o encontro, os 

futebolistas passaram pelos setores de Recreação, Quimioterapia e enfermarias infantis 

distribuindo autógrafos e interagindo com acompanhantes, funcionários e pacientes. A iniciativa 

foi organizada pelo INCAvoluntário, e aconteceu no dia 26 de abril.  
 

Em 2015 

7. A modelo e madrinha do INCAvoluntário, Daniella 

Sarahyba, esteve com os pacientes infantis do INCA 

no dia 11 de novembro. Durante a visita, Daniella 

interagiu com as crianças internadas e familiares. A 

modelo distribuiu abraços e sorrisos aos pacientes, 

conversou com pais e acompanhantes e tirou fotos 

com seus fãs mirins.  

 

8. O cantor Naldo Benny e sua esposa Ellen Cardoso, a Moranguinho, visitaram o prédio-sede do 

INCA, no dia 23 de julho. Com organização do INCAvoluntário, o casal percorreu as enfermarias 

e o CTI pediátrico para conhecer pacientes, acompanhantes e funcionários. O músico apresentou 

alguns de seus sucessos com voz e violão e animou todos os presentes.  

 



 

 

18 

 

 

9. No dia 4 de julho, Thiago Silva, zagueiro do Paris 

Saint-Germain e da seleção brasileira, visitou o 

INCA. O craque posou para fotos e distribuiu 

autógrafos para os pacientes infantis. O jogador 

percorreu as dependências do HC I, passou pelos 

setores do CEMO, Pediatria e CTI Pediátrico. Além 

disso, Thiago Silva doou para o INCAvoluntário uma 

camisa oficial da Seleção Brasileira autografada para 

que fosse vendida e os recursos arrecadados foram 

utilizados nas ações em prol dos pacientes do 

Instituto e seus acompanhantes.  

10. Já no dia 13 de março de 2015, os pacientes pediátricos do INCA viveram momentos de muita alegria 

com a visita dos jogadores do Botafogo André Luis, Helton Leite, Mauricio Andreazzi e Rodrigo 

Pimpão e o técnico René Simões, tudo isso com direito a muitas fotos e autógrafos com torcedores de 

todas as idades. 

Divulgação e Reconhecimentos 

 

1. O INCAvoluntário participou do XV Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica, que aconteceu no 

Rio de Janeiro, no período de 15 a 19 de novembro de 2016. Além de um estande onde os participantes 

puderam conhecer o trabalho do INCAvoluntário e fazer doações, a supervisora do INCAvoluntário, 

Angélica Nasser, apresentou o painel Mobilização social na área da saúde - estimulando o potencial 

de cura, que falou sobre a importância do papel da sociedade no enfrentamento, prevenção e controle 

do câncer.  

2. A supervisora do INCAvoluntário, Angélica Nasser, participou, em março de 2015, a convite do 

Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas do Peru, do pré-Simpósio sobre câncer de mama, em 

Lima. Na ocasião, Angélica apresentou as ações do INCAvoluntário, em especial para pacientes com 

câncer de mama. O evento contou com cerca de 150 pessoas integrantes de organizações sem fins 

lucrativos do país voltadas para pacientes oncológicos.  
 

3. No dia 2 de agosto de 2015 a supervisora do INCAvoluntário, Angélica Nasser, realizou uma 

apresentação das ações voluntárias do INCA durante a abertura da palestra A Alegria do Cuidar, 

ministrada pelo médico norte-americano Patch Adams no Brasil.  
 

 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 
A Área de Ações Voluntárias do INCA promoveu diversas iniciativas para captar recursos para os projetos do 

INCAvoluntário. Além disso, o empenho dos diversos parceiros em promover ações em prol da causa também 

foi fundamental para a realização e manutenção dos projetos da área.  
 
Ações INCAvoluntário 

 

Em 2016 

 

1. Em agosto, o INCAvoluntário arrecadou R$ 100,00 com a venda da camisa autografada do atleta 

Marcus D’ Almeida, atleta olímpico da modalidade Tiro com Arco Recurvo. A doação foi feita 

especialmente para o bazar com o objetivo de reverter recursos para as ações que o INCAvoluntário 

realiza em prol dos pacientes do INCA e de seus acompanhantes.  
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2. Em outubro, o INCAvoluntário fez uma semana especial em comemoração ao Outubro Rosa. O 

recurso arrecadado de R$ 4.647,00 foi revertido para ações da área. Além disso, foram confeccionadas 

camisas especiais para a data.  
 

3. Ainda em outubro, o INCAvoluntário participou com um estande no evento Jornada de Cuidados 

Paliativos que aconteceu no Hospital do Câncer IV. Na ocasião, foram disponibilizados ao público os 

produtos do INCAvoluntário, como camisas, pins e bonés. O total arrecadado foi de R$ 47,00. 

 

4. Em novembro, o INCAvoluntário participou com um estande no XV Congresso Brasileiro de 

Oncologia Pediátrica. Na ocasião, foram disponibilizados ao público os produtos do INCAvoluntário. 

O total arrecadado foi de R$ 1.050,00. 

 

5. Ainda em novembro, camisas oficiais do Flamengo doadas pelo clube para angariar fundos para o 

INCAvoluntário foram disponibilizadas nos bazares. O total arrecadado foi de R$ 3.100,00. 
 

6. O INCAvoluntário apoiou a Fundação do Câncer na campanha McDia Feliz 2016 com a venda de 

2.721 tíquetes, arrecadando R$ 43.536,00 para a instituição. Os recursos arrecadados na campanha 

foram aplicados na reforma de melhoria de ambiência das enfermarias pediátricas do INCA.  

 

7. Os bazares do INCAvoluntário nas unidades do 

Instituto promoveram semanas especiais que 

ajudaram a aumentar a captação de recursos. Com 

apoio das lojas Mercatto, Fiszpan e Cantão, foi 

possível vender artigos novos de coleções passadas 

ou com pequenos defeitos. Na semana especial do 

Dia das Mães foram arrecadados R$ 7.016,00. Já na 

semana especial de inverno, o valor foi de 

R$ 6.421,00. O INCAvoluntário realizou ainda um 

bazar especial de primavera, com o total de 

R$ 6.086,50 de recursos arrecadados. E no bazar 

especial de fim de ano foram conseguidos 

R$ 15.235,20. 

 

Em 2015 

 
1. Em julho, o INCAvoluntário, vendeu uma camisa oficial da 

seleção brasileira, autografada pelo jogador Thiago Silva. O 

valor arrecadado (R$ 500,00) foi revertido para ações em prol 

dos pacientes em tratamento no INCA e seus acompanhantes.  

 

 

 

 

2. Ainda em julho, durante o Seminário de Voluntariado do INCAvoluntário foram disponibilizados ao 

público os produtos do INCAvoluntário, como camisas, canecas, bolsas e bonés. O total arrecadado 

foi de R$ 633,00.  

 

3. Em novembro, o INCAvoluntário participou na Mercatto de um evento em comemoração ao 

Novembro Azul. Na ocasião, os colaboradores tiveram acesso aos produtos do INCAvoluntário e o 

total arrecadado foi de R$ 385,00. 

 

4. O INCAvoluntário apoiou a Fundação do Câncer na campanha McDia Feliz com a venda de 3.261 

tíquetes, arrecadando R$ 45.654,00 para a reforma de melhoria de ambiência das enfermarias 

pediátricas do INCA.  

 

5. Os bazares do INCAvoluntário nas unidades do Instituto promoveram semanas especiais que ajudaram 

a aumentar a captação de recursos da área. Com apoio das lojas Mercatto, Fiszpan, e Soulier, foi 
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possível vender artigos novos de coleções passadas ou com pequenos defeitos. Na semana do Dia 

Internacional da Mulher foram arrecadados R$ 5.649,50. Já na Semana especial do Dia das Mães foram 

R$ 11.323,70. E no bazar especial de fim de ano o valor foi de R$ 17.122,50. 
 
Ações dos parceiros  

 

Em 2016 

 

1. O ultramaratonista Márcio Villar arrecadou, em 2016, 6.134 latas de leite em pó que foram doadas 

para o INCAvoluntário. Os alimentos fazem parte das 800 bolsas distribuídas para os pacientes em 

condições socioeconômicas desfavoráveis em tratamento no INCA. 

 

2. Em julho, as lojas Fiszpan doaram 154 perucas para o INCAvoluntário. A ação faz parte de um projeto 

da loja, onde o cliente doa a peruca antiga e ganha 20% de desconto na compra de uma nova. A peruca 

doada é restaurada pela equipe Fiszpan e doada para o Banco de Empréstimos de perucas do 

INCAvoluntário que atende pacientes em tratamento no INCA.   

 

3. Comandado por Fernanda Paes Leme, a primeira edição do programa Desengaveta, que aconteceu em 

2016, reverteu recursos para os projetos que o INCAvoluntário realiza com pacientes em tratamento 

no INCA e seus acompanhantes. O cheque simbólico, no valor de R$ 55.411,48, foi entregue pela atriz 

à supervisora do INCAvoluntário, Angélica Nasser, e à diretora-geral do INCA, Ana Cristina Pinho, 

durante a gravação do programa Fazendo a Festa. O programa exibido pelo canal GNT tem como 

objetivo trazer uma reflexão sobre o comportamento de consumo da sociedade. Celebridades são 

desafiadas a doarem peças do seu guarda-roupa, que, após a exibição do programa, ficam à venda na 

lojinha do Desengaveta no site Enjoei.com e toda renda foi revertida para os projetos do 

INCAvoluntário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Em outubro, diversas marcas promoveram ações em prol do INCAvoluntário em alusão às 

comemorações do Outubro Rosa, mês voltado para a conscientização da população sobre o câncer de 

mama.  

 

▪ A rede Hortifruti reverteu, durante o mês de outubro, parte da renda obtida com o lucro da 

venda do Suco Rosa Shock para os projetos do INCAvoluntário em prol dos pacientes em 

tratamento no INCA e seus acompanhantes. A doação total foi de R$ 9.920,91. 

▪ A doceria Lecadô vendeu o Brigadeiro Rosa feito especialmente para a data e parte 

arrecadada (R$ 5.000,00) foi revertida para as iniciativas do INCAvoluntário.  

▪ A Clínica Beach Tennis realizou um “aulão” em benefício do INCAvoluntário. Foram 

arrecadados R$ 1.500,00 com a ação.  

▪ A loja ABRAND desenvolveu uma necessaire especial e parte dos lucros da venda do item 

foi revertida para o INCAvoluntário. O valor arrecadado foi de R$ 4.241,00. 

▪ A Animale ofereceu descontos nas compras das clientes que efetuassem uma doação para o 

INCAvoluntário. A ação rendeu R$ 36.780,00.  

▪ A Cantão efetuou doações de lenços para as pacientes do INCA e ainda doou peças de roupas 

para serem vendidas nos bazares do INCAvoluntário.  
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Em 2015 

 
1. Em fevereiro, os pacientes e acompanhantes da unidade de cuidados paliativos do INCA passaram a 

contar com um espaço ainda mais confortável: um aparelho de televisão LCD de 51 polegadas foi 

instalado na recepção do HC IV. O equipamento foi doado pela Obra Social Rio Solidário com objetivo 

de humanizar ainda mais o ambiente hospitalar.  

 

2. Em março, a empresa Master Languages doou quatro aparelhos de ar-condicionado split. Os 

equipamentos foram instalados para pacientes do Hospital do Câncer I com o objetivo de deixar o 

ambiente mais confortável e livre do calor.  

 

3. Em junho, o professor Alex Mota promoveu, pelo segundo ano, um treinamento funcional, cujo valor 

das inscrições (total arrecadado R$ 660,00) foi doado ao INCAvoluntário. A aula aconteceu na Mesa 

do Imperador – Ponto Turístico do Rio de Janeiro e teve como objetivo chamar atenção das pessoas 

sobre a importância da prática de exercícios físicos e contribuir com as atividades que o 

INCAvoluntário realiza em prol dos pacientes em tratamento no INCA.  

 

4. Em julho, o ultramaratonista Márcio Villar concluiu a Quebra de Recorde Mundial 

de 822km, de sete dias em esteira, realizada no Américas Shopping, Rio de 

Janeiro, e assim entrar para o Livro Guinness dos Recordes (The Guinness World 

Records). O evento também promoveu a arrecadação de latas e pacotes de leite em 

pó integral para serem doados ao INCAvoluntário. Márcio conquistou seu objetivo 

no dia 4, após superar a marca do francês Pierre-Michael Micaletti, estabelecida 

em 2012. Foram arrecadadas duas mil latas de leite em pó. Em novembro, Márcio 

promoveu um novo desafio na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde foram arrecadados 

2.450 pacotes de leite em pó integral para os pacientes do INCA.  

 

5. Ainda em julho, as lojas Fiszpan doaram 222 perucas para o INCAvoluntário. A ação faz parte de um 

projeto da loja, onde o cliente doa a peruca antiga e ganha desconto na compra de uma nova. A peruca 

doada é restaurada pela equipe Fiszpan e doada para o Banco de Empréstimos de perucas do 

INCAvoluntário que atende pacientes em tratamento no INCA.   

 

6. Em alusão às comemorações do Outubro Rosa, mês voltado para a conscientização da população sobre 

o câncer de mama, diversas marcar promoveram ações em prol do INCAvoluntário.  

 

▪ A rede Hortifruti reverteu, durante o mês de outubro, parte da renda obtida com o lucro da 

venda do Suco Rosa Shock para os projetos do INCAvoluntário em prol dos pacientes em 

tratamento no INCA e seus acompanhantes. A doação total foi de R$ 58.798,62. 

▪ A doceria Lecadô lançou um brigadeiro especial para a data e parte arrecadada com a venda 

do Brigadeiro Rosa (R$ 5.000,00) foi revertida para os projetos do INCAvoluntário. 
▪ A loja Belles Lingerie doou para o INCAvoluntário, durante o mês de outubro, 70% do valor 

arrecadado pelo e-commerce da loja (vendas pela internet). Foram arrecadados R$ 2.500,00 

com a ação. 

▪ A Clínica Beach Tennis realizou um “aulão” em prol do 

INCAvoluntário cujo valor da inscrição foi revertido para os 

projetos da área com os pacientes. Foram arrecadados 

R$ 2.300,00 com o projeto.  

 

 

 

▪ Nas lojas Granado, durante o mês de outubro, nas compras da linha Pink acima de R$ 80,00 

(em todas as lojas e site) foi doado um Esmalte Fortalecedor para as pacientes em tratamento 

de câncer no INCA, sendo um total de 435 esmaltes arrecadados.  

 

7. Em dezembro, a empresa de cosméticos L’Oreal Brasil/La Roche-Posay doou R$ 100 mil, que foi 

destinado a projetos e ações do INCAvoluntário e da reforma de melhoria de ambiência da Pediatria 

do INCA. 
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INCAVOLUNTÁRIO EM NÚMEROS 

 

▪ Número de auxílios concedidos 

 
Auxílios Quantidade 

em 2015 

Quantidade 

em 2016 

Auxílio-transporte 1.157 1.534 

Bolsas de alimentos distribuídas 6.945 9.331 

Fraldas geriátricas 76.050 66.528 

Fraldas pediátricas 49.440 64.406 

Empréstimos de cadeiras de 

rodas 

237 170 

Empréstimos de cadeiras 

higiênicas 

149 102 

Empréstimos de perucas 798 831 

Kit de material escolar para 

pacientes infantis 

440 459 

 

 

 

▪ Resultados Financeiros  

 

Receitas financeiras: R$ 1.903.346,40 

Total de despesas: R$ 1.604.776,65 

Resultado financeiro do período: R$ 298.569,75 * 
(*As receitas financeiras compreendem doações recebidas, ações de    parceiros e    

rendimentos de aplicações).  
 

 

 

 

 

▪ Resultado de doações de materiais e alimentos recebidos e valorados em R$ (reais) 

 
Doações Recebidas Estimativa de 

Valor (2016) 

Materiais em geral R$ 1.686.682,57 

Fraldas descartáveis (pediátricas e 

geriátricas) e absorventes geriátricos 

R$ 279.414,79 

Alimentos R$ 1.301.023,00 

Total R$ 3.267.120,36 
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INCAVOLUNTÁRIO EM FOCO 

 

Na página do INCAvoluntário no Facebook (facebook.com/incavoluntario) são divulgadas as ações da área 

junto aos usuários do INCA, mensagens em comemorações a datas importantes e campanhas de doação. Além 

disso, a página também serve para disseminar informações, alinhadas às diretrizes institucionais do INCA, sobre 

prevenção e controle do câncer, doação de sangue e plaquetas, entre outras. Em dezembro de 2015, eram 7.780 

seguidores na página do INCAvoluntário. Até dezembro de 2016, o número praticamente duplicou e chegamos 

à marca de 14.295 seguidores.  

 

 
 
Fonte: Facebook 
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PARCEIROS  

 
Conheça alguns de nossos parceiros: 

 

Pessoas Físicas *(em ordem alfabética) 

 
Adriana Saldanha Guimarães 

 

Eulália Fernandes 

 

Marlene Alhadeff 

 

Alberto José Dias dos Santos 

 

Fabiana Misse 

 

Maurício Canedo dos Santos 

 

Alessandra Grochko 

 

Fátima Cristina de Moura Lourenço 

 

Mirian Farias Ribeiro 

 

Alex Mota 

 

Fátima Paranhos 

 

Monica e Lotte  

 

Alexandre Borges 

 

Fernanda Gentil 

 

Monica Fragoso Pires 

 

Aline Calvo Fausto de Souza 

 

Fernando Reis 

 

Nilton Amaral 

 

Ana Passareli e Narciso Gonçalves 

 

Fernando Torquatto 

 

Paulo Roberto de Souza Brito 

 

Ângela Abreu – Pink 

 

Flávia Flores 

 

Renato Chaves 

 

Arnaldo Coelho 

 

Floriano Gomes 

 

Ricardo Gurgel 

 

Aziza Abdulah 

 

Francesco Palermo 

 

Sebastião Cornélio da Silva  

 

Berenice Ribeiro 

 

Gertraud Fisch Cunha 

 

Sergio Garcez Coelho 

 

Bernardo Gorfin 

 

Gilda Dorf 

 

Sheyla Bravo 

 

Bruno Araújo 

 

Gilson Martins dos Santos 

 

Silvia Shimamoto 

 

Buchecha 

 

Ilma dos Santos Barbosa 

 

Simone de Oliveira Monteiro 

 

Carolina Teixeira 

 

Joana Cortez 

 

Tânia Paranhos e INCAutos 

 

Cristina Bravo 

 

José Luiz Defaveri 

 

Thiago Silva 

 

Daniela Corrêa Zagury e família 

 

Jose Teixeira La-Cava 

 

Thomaz Oswald 

 

Daniele de Ávila 

 

Julio Cesar da Silva 

 

Verônica Costa 

 

Daniele Orem 

 

Kátia Peçanha 

 

Vitória Miranda 

 

Daniella Sarahyba  

 

Larissa Ribas 

 

Wilson Almeida 

 

Ecila Antunes 

 

Luci Cardineli 

 

Yeda Bravo e Leyla Bravo 

 

Eric Philip Hime 

 

Márcio Villar 

 

Zezaf Corbage Rabello 

 

Ericka Affonso 

 

Maria Eunice da Silva Soares 

 

 

Erika Maria de Andrade Gurgel 

 

Marina Bulcão 
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Empresas e Instituições  *(em ordem alfabética) 

 

ABRAND 

 

H. Print 

AfroReggae 

 

Hortifruti  

 Anima Fotos 

 

Infraero 

 Animale 

 

Instituto da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC 

 Animasom Produções e Eventos – Daniele Mendes 

 

Instituição Perfect Liberty  

 Associação Beneficente dos Amigos do Tribunal de Justiça 

(ABATERJ) 

 

Irmandade Santa Luzia 

 

Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e 

Inativos do Estado de Rio de Janeiro (APPAI) 

 

L’Oreal Brasil/La Roche-Posay 

 

Associação Beneficente Recreativa Marques de Abrantes  

(ABRAMA) 

 

Lecadô 

 

Associação dos Músicos Militares do Brasil (AMBRA) 

 

Manekineko Rio Restaurantes Ltda 

 Associação dos Proprietários e Locadores de Imóveis do Rio 

de Janeiro 

 

Mão Amiga de Paraíba do Sul 

 

Banco do Brasil 

 

MASAN  

 Cantão 

 

Master Languages 

 Casa do Papai Noel 

 

Mercatto 

 Caslu 

 

Migdal filmes 

 Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 

 

Ministério Público de Nova Iguaçu 

 Chocomar Comércio de Doces Ltda – Cacau Show 

 

Mil Bolos 

 Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar - Bondinho  MUSA 

 Colégio Garriga de Menezes 

 

Museu da Marinha 

 Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro 

 

Museu de Arte do Rio – MAR 

 Consórcio Maracanã 

 

Parque Nacional da Tijuca 

 Copyhouse Serviços Reprográficos Ltda 

 

PETROBRAS 

 Corpo e Alma 

 

Piraquê  

 Curso Intensivo de Revisão em Cardiologia Clínica EPP 

(CIRCC) 

 

Port Logistic 

 Dançar Marketing 

 

SAN 

 Doctor Klovn (antiga Tiltak) 

 

Santa Cruz Serviço de Propaganda e Imagem 

Ltda.  

 
Dona Chica e Gato - Marcelle 

 

SAVIOR  

 Ediouro Publicação de Passatempos e Multimídia. Ltda 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) 

 
Editora Degrau Cultural 

 

Sistemas de Acesso S.A (Sistac) 

 Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) 

 

Sorrisoterapia 

 

Fiszpan 

 

SOULIER 

 Força 1 - Transporte de Bens e Logística Ltda. 

 

SuperPrix 

 Forte de Copacabana 

 

Tati Doces 

 GNT 

 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

Grupo 4 Estações 

 

Tio Carlos  

 Grupo IEN 

 

Trem do Corcovado 

 Grupo Severiano Ribeiro – rede Kinoplex de cinemas 

 

Tribunal de Justiça 

  


