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MANAUS - AMAZONAS

Histórico

A LACC é uma Organização Não Governamental fundada em 02 de
fevereiro de 1955, sediada em Manaus/Amazonas (CNPJ no 04.499.182/000148), com título de Utilidade Pública Federal instituído pela Lei no 91, de 28 de
agosto de 1935, regulamentada pelo Decreto no 50.517, de 2 de maio de 1961.
A LACC é dedicada à causa Câncer e tem a missão de desenvolver
programas, projetos e ações de assistência, prevenção, ensino e pesquisa na
área de oncologia, como estrutura paralela de apoio à unidade estadual de
referência para o tratamento e controle do câncer – FCECON.
A LACC tem o objetivo de apoiar financeiramente as pessoas
acometidas por câncer e procura adequar suas prioridades às demandas da
FCECON. Nesse sentido, incorpora os problemas sociais, financeiros e de
saúde dos pacientes com câncer, promove a integração da comunidade com a
causa câncer e administra os recursos financeiros provenientes de doações
voluntárias das mais diversas camadas sociais de Manaus.
Hoje, a LACC está com sede própria, existindo em um terreno de
1800m2

doado

pela

Prefeitura

Municipal

de

Manaus.

Sendo

um

empreendimento constituído em um edifício com três pavimentos para o qual
foi adotado um partido em T numa área construída de 2058,12m2 e inaugurada
em 11 de dezembro de 2015.

Call Center
A LACC custeia todas as suas ações com recursos exclusivos de seu
Call Center que foi criado em julho de 2000. Possui uma equipe
multiprofissional composta por profissionais como operadores e mensageiros.
Essa forma de captação de recursos vem sendo muita utilizada pelo Terceiro
Setor.
Através de ligações telefônicas, as operadoras do Call Center
sensibilizam e conscientizam a população sobre o trabalho que a LACC
desenvolve e a importância da responsabilidade da Sociedade Amazonense na
luta contra o câncer. Estimulam a sociedade para contribuição financeira
voluntária e confirmam a doação. Os mensageiros (motoqueiros) se deslocam
para as residências ou locais de trabalho (de acordo com a solicitação do
doador) na busca da contribuição. Além de pessoas físicas, recebemos através
do Call Center, contribuições de pessoas jurídicas, tanto do setor público
quanto do setor privado.
A arrecadação em 2015 foi de R$ 3.629.141,89 (três milhões, seiscentos
e vinte nove mil cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) que em
comparação ao ano de 2014 (R$ 3.705.635,25), houve uma redução de 4% no
valor arrecadado.
A LACC tem cadastrado em seu banco de dados 75.917 contribuintes,
desses 66.197 são inativos e doadores eventuais e 9.720 doadores ativos
(fidelizados), apenas 12,80% doam efetivamente uma média/mês de 25,00.

Formas de Doações
Através do call center, pelos telefones (92) 2101-4949 ou (92) 21014900 você poderá escolher a melhor forma para fazer a sua doação, por
exemplo: boleto bancário, através do mensageiro e etc.).
Você poderá efetivar uma doação em dinheiro, por meio de depósito
bancário na conta corrente com as seguintes especificações:

Liga Amazonense Contra o Câncer - LACC CNPJ: 04.499.182/0001-48
Banco: Bradesco / Agencia: 0482-0 / Conta Corrente: 691.017-3

Para as pessoas jurídicas há somente a limitação na dedução do
imposto de renda, em 2% do lucro líquido na forma e condições previstas na lei
no inciso III, do parágrafo segundo da Lei 9.249 de 26/12/1995.
As empresas podem participar da responsabilidade social planejando
doações de produtos ou serviços. Ligue para (92) 2101-4949, 2101-4900 ou email: laccam@yahoo.com.br e saiba como fazer sua doação.
A LACC aceita doações de alimentos não perecíveis, fraldas
descartáveis, material de higiene e limpeza, brinquedos, roupas, calçados,
bens móveis e outros itens necessários à manutenção da Instituição.
Faça o seu cadastro na Nota Fiscal Eletrônica e indique a Liga
Amazonense Contra o Câncer para ser beneficiada com prêmios.
Entre em contato por meio do telefone (92) 2101-4949 para que o seu
evento (aniversário, confraternização, batizado, formatura, etc..) seja revertido
em prol dos pacientes com câncer.

Empresas Parceiras

A LACC tem como desafio: ampliar o atendimento aos pacientes com
câncer que buscam tratamento na Fundação CECON com a esperança de
vencer a doença.
A LACC está com o albergue pronto, mas sem recursos financeiros
disponíveis para manter os 30 pacientes instalados que contarão com o
suporte extra-hospitalar necessário (alimentação, serviço de cama, mesa e
banho, transporte e lazer) durante todo o período de tratamento.
Dessa forma, necessitamos de empresas parceiras que desenvolvendo
a Responsabilidade Social possam manter os serviços de alimentação,
lavanderia e de conservação e limpeza, possibilitando o ingresso desses
pacientes a essa estrutura completa que dispomos na sede da LACC.
Faça-nos uma visita e conheça nossa estrutura na rua Padre Manoel da
Nóbrega, 400 D. Pedro I, atrás do colégio La Salle e ao lado da cavalaria. E
torne-se uma empresa investidora voluntária.

Serviço de Acolhimento e Distribuição de Lanches
Destacamos que esse serviço é único nos hospitais públicos de Manaus.
No ano de 2015 foram distribuídos:

Quant.
300
1500
6000
72000

Diário
Semanal
Mensal
Anual

Distribuído anualmente
38.880 - caixas de suco 200ml,
8.640 - litros de café com leite,
48.000 - pães com queijo,
46.080 - pacotes de bolacha salgada
156g.

Condução Hospital/Domicílio

O tratamento de radioterapia e quimioterapia debilita muito o paciente
com câncer causando efeitos colaterais como náuseas e vômitos, pensando no
bem estar e na comodidade, a LACC disponibiliza um veículo (microônibus)
que transporta o paciente da FCECON até as suas residências.
Quant.
Diário
Semanal
Mensal
Anual

60
300
1200
14.400

Rotas
diárias
4

Horários

Traslados

9h -11h - 15h 17h

Todos os bairros de
Manaus, inclusive a
área rural.

Projeto de Educação para os Fatores Externo de Risco
de Câncer
A LACC disponibiliza uma assistente social para palestrar nas escolas
da rede pública estadual e municipal de ensino, empresas privadas e
comunidades da capital.
O tema abordado nas palestras “Falandro sobre Câncer e seus
Fatores de Risco” tem como objetivo orientar e sensibilizar estudantes e a
sociedade sobre a importância da prática de hábitos saudáveis de vida.

Palestras educativas ministradas em escolas da rede pública estadual e
municipal de ensino.
Quant.
Mensal
Anual

6
52

Público
atendido
2.724

Agendamento
Conforme
cronograma da
SEDUC E SEMED

Material distribuído
cartazes, folders e
kits educativos.

Palestras educativas ministradas em empresas privadas, órgãos
públicos e entidades filantrópicas
Quant.
Mensal
Anual

3
31

Público
atendido
1.366

Agendamento
Conforme
solicitado

Material distribuído
cartazes, folders e
kits educativos.

Distribuição de Cestas Básicas
A LACC distribui cestas básicas para pacientes em tratamento na
FCECON de Radioterapia e Quimioterapia.

Mensal
Anual

Quant.
95
1.151

Famílias
atendidas
342

Cestas básicas composta por:
03 kg de arroz,
03 kg de feijão,
01 litro de óleo,
03 kg de açucar,
01 lata de farinha láctea,
02 pacotes de macarrão 500g,
01 pote de doce de leite 230g,
01 caixa de aveia 500g,
01 pacote de bolacha salgada 800g,
01 caixa de amido de milho 500g,
02 unidades de sabonete,
01 pacote de bolacha doce 400g,
01 pote de margarina 250g,
02 latas de leite ninho 400g,
01 unidade de creme dental
04 caixas de chá,

mais de 15 toneladas de alimentos doados para que o paciente tenha um
reforço na alimentação para suportar o tratamento.

Kits de Suplemento Alimentar
A LACC atendeu solicitações de kits de suplemento alimentar rico em
vitaminas, fibras e proteínas, nutrientes importantes para pacientes em
tratamento de radioterapia, quimioterapia e em atendimento domiciliar.

Quant.
4
51

Mensal
Anual

Composta por:
16 litros de leite integral,
05 latas de leite ninho 400g,
03 latas de mucilon 400g,
03 latas de alimento vitaminado neston 400g,
03 caixas de aveia em flocos 250g,
03 caixas de amido de milho 200g,
02 latas de farinha láctea 400g,
04 latas de alimento nutritivo sustagen 400g
01 pet glucose de milho karo natural 350g

Aluguel de Apartamentos
A LACC custeia aluguéis de apartamentos em torno do hospital para
hospedar pacientes oriundos do interior que vêm a Manaus em busca de
tratamento de radioterapia e quimioterapia, esse serviço será suprimido quando
a hospedaria for inaugurada.

Mensal
Anual

Quant.
20
242

Família atendida
41

Passagem Fluvial/Rodoviária

Os pacientes que são do interior do Amazonas sofrem muito com o
afastamento de seus familiares e de sua residência, pois o tratamento do
câncer tem longa duração, por esse motivo a LACC ajuda os pacientes
carentes com a aquisição de passagens fluviais/rodoviária, por entender a
importância da família durante o tratamento contra o câncer.

Quant.
2
24

Mensal
Anual

Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos

A Liga Amazonense Contra o Câncer - LACC apoia o serviço da
FCECON que disponibiliza uma equipe multiprofissional para atender os
pacientes fora de possibilidade de tratamento atuais - FPTA em domicílio.

Visitas

Quant.

Mensal

76

Anual

910

Equipe

Procedimentos

Médico,

Consultas,

Material
Observações
disponibilizado
Colchão caixa LACC custeia

Enfermeira,

Assistência

de ovo, kits de

uma assistente

Assistente

familiar,

suplemento

social, uma

social,

Fisioterapia

alimentar,

fisioterapeuta e

Fisioterapêuta,

fraldas

um motorista,

Motorista

geriátricas,

completando a

muletas,

equipe e o

cadeira de

material

rodas,

disponibilizado.

oxigênio
domiciliar.

Apoio a Fundação Centro de Controle de Oncologia FCECON

A LACC aplicou os recursos obtidos em 2015 totalmente em seus
projetos, na conclusão da obra da sede e nas finalidades institucionais,
principalmente, no apoio administrativo e financeiro à FCECON, previsto no
Estatuto Social da LACC. Como demonstramos abaixo:

Solicitações da FCECON atendidas pela LACC
Descrição
Exames
Materiais Médico-Hospitalar
Medicamentos
Diretoria

2015
13
35
9
44

