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Membros da Diretoria da LACC

apresentação

Fundada há 63 anos, a Liga Amazonense Contra o Câncer - LACC, entidade de cunho
lantrópico, foi criada com o principal objetivo de combater o câncer em seus mais diversos
níveis, auxiliando nas áreas de prevenção, assistência e Ensino e Pesquisa. Com uma atuação
tímida nas duas primeiras décadas de funcionamento, a LACC se tornou uma das principais
instituições de apoio à causa câncer no Amazonas, estado que tem como um característica,
as limitações geográcas que dicultam o deslocamento da população do interior à capital,
para o acesso aos tratamentos de saúde.
Atualmente, a ONG desenvolve uma série de projetos sociais voltados a pacientes
oncológicos de baixa renda, que buscam tratamento especializado na Fundação Centro de
Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade do SUS localizada em
Manaus e considerada referência no diagnóstico e tratamento do câncer em toda a
Amazônia Ocidental.
Com o advento das novas tecnologias e a ampliação da oferta de atendimento, o
hospital, que trabalha em parceria com a Liga Amazonense, tem recebido, cada vez mais,
pacientes de outras unidades da Federação, além de pessoas oriundas de países vizinhos,
que têm a esperança de encontrar, na capital amazonense, a cura para o câncer. É aí que
entra o trabalho árduo executado pela LACC, com a ajuda de voluntários e colaboradores.
Além de acolher uma parte signicativa desses pacientes, custeando aluguéis e fornecendo
cestas básicas sortidas, a Liga ainda nancia passagens uviais e terrestres a quem necessita
dar continuidade à terapia em Manaus, evitando que o tratamento seja interrompido e
aumentando as chances de cura de pessoas acometidas pelas neoplasias malignas. É um
trabalho executado com muita seriedade, através do companheirismo, da solidariedade e,
principalmente, do amor ao próximo.
E para garantir a credibilidade da nossa marca, a Liga Amazonense publica,
anualmente, seus relatórios de gestão, incluindo dados de receita e despesas, em um portal
de acesso público na internet (www.laccam.org.br), dando transparência às suas ações e à
aplicação dos recursos captados junto à população.
Conheça nossa instituição, com sede na rua Padre Manuel da Nóbrega, no Bairro Dom
Pedro (Manaus-AM) e torne-se um doador.
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palavra do

presidente

Em tempos de crise
econômica e política no País, assumir
LACC
a responsabilidade de gerir uma instituição
Liga Amazonense
Contra o Câncer
lantrópica, que depende, atualmente, de recursos exclusivos
da população, é um desao. Ao tomar posse como presidente, em 27 de julho de 2016, por
ocasião do falecimento do Hildeberto Correa Dias, um grande advogado que passou boa
parte da vida praticando o altruísmo, foi inesperado. Diante do legado deixado por ele, hoje
enxergo essa oportunidade como algo graticante e engrandecedor. Enfrentamos um ano
difícil e, ainda assim, registramos avanços signicativos, como a recuperação de parte da
receita, perdida entre 2015 e 2016. Buscamos dar continuidade ao plano de trabalho
construído ao longo das últimas décadas, estabelecendo novas metas, que contribuirão
para a ampliação do alcance de nossas ações sociais no futuro. Na área da prevenção,
promovemos, de forma inédita no Amazonas, a campanha Novembro Azul, ocorrida na
Ponta Negra, com o apoio da Prefeitura de Manaus, que se tornou uma importante parceira
da instituição, assim como o Governo do Estado, que auxilia, em parceria com outras
entidades sociais, no desenvolvimento do movimento Outubro Rosa, que também tem nossa
participação ativa. As atividades buscam, respectivamente, chamar a atenção da
população para os cânceres mais incidentes no Amazonas. Entendemos que é a partir da
informação e da educação, que conseguiremos sensibilizar e conscientizar as pessoas, sobre
a importância do diagnóstico precoce do câncer como ferramenta para salvar vidas.
Também garantimos que a Lacc tivesse seu trabalho reconhecido pela população e, assim,
atraímos novos contribuintes, com o apoio essencial dos meios de comunicação.
Para o ano de 2018, esperamos continuar contando com a colaboração de nossos
parceiros, para levarmos mais dignidade a quem luta contra o câncer, uma doença que não
escolhe cor, gênero ou classe social. Por último, agrademos a todos que, de alguma forma,
dedicaram uma parte de seu tempo, praticando o voluntariado e fazendo a diferença na
vida de quem precisa. Nossa rede assistencial se torna mais forte a cada novo membro
recebido pela Liga, cuja sede se tornará, em um futuro não muito distante, uma grande casa
de apoio.
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mídias sociais

As mídias e redes sociais mudaram a forma de relacionamento entre as pessoas no
mundo, ao longo dos últimos anos, e se tornaram estratégicas para a promoção do
marketing digital, ajudando a atrair a atenção de um público segmentado. No caso da Liga
Amazonense Contra o Câncer - LACC, as redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), em
especial, foram essenciais, não só para o fortalecimento da marca, mas também para dar
mais transparência e visibilidade às ações desenvolvidas. Isso porque, trata-se de uma
entidade de cunho lantrópico, que depende de doações da população para a
manutenção de projetos voltados, exclusivamente, para pacientes oncológicos de baixa
renda e para a promoção do combate ao câncer em seus mais diversos níveis.
Atualmente, as redes sociais utilizadas pela instituição reúnem cerca de 9,4 mil
seguidores/amigos, incluindo duas páginas e um perl pessoal no Facebook, uma conta no
Instagram e outra no microblog Twitter. No quesito ‘mídias sociais’ (ciberespaços), o portal de
notícias da LACC (www.laccam.org.br), criado em 2017, tem levado informação de
qualidade à sociedade, priorizando matérias sobre a prevenção do câncer, seus fatores de
risco e tratamento, além de ajudar a pautar a mídia local sobre o tema.
O site dispõe de relatórios de gestão atualizados com detalhes sobre receitas e
despesas, dados sobre o funcionamento da entidade, informações de instituições parceiras
e unidades de referência em cancerologia no Brasil, artigos, releases sobre as ações de
prevenção promovidas pela LACC, entre outros.
Através dele, também foi lançado um novo canal facilitador de doações. O
PagSeguro foi incorporado à plataforma digital para permitir a destinação de quaisquer
valores nos cartões de débito ou crédito, além de viabilizar o cadastro para débito
automático durante 12 meses, se assim desejar o colaborador.
Vivemos hoje na era da informação e da tecnologia, que acaba evidenciando cada
vez mais a necessidade do acesso à informação dentro da cultura digital. Sendo assim, a
ferramenta ajuda a não deixar dúvidas sobre a aplicação dos recursos destinados à Lacc e o
propósito da entidade de apoio à causa câncer no Estado. Agora, o desao é tornar o
endereço virtual conhecido entre os usuários da rede mundial de computadores, ampliando
a arrecadação e, assim, aumentando o alcance das ações da entidade, cuja principal
missão é ajudar o próximo!
Acesse nossos canais!
https://www.facebook.com/liga.amazonense
https://www.facebook.com/Liga-Amazonense-Contra-o-C%C3%A2ncer-LACC240104992669335/
Ÿ
https://www.facebook.com/Outubro-Rosa-Am-LACC-1697902710451084/
Ÿ
@lacc.ligaamazonense (Instagram)
Ÿ
@Lacc.amazonense (Twitter)
Ÿ
Ÿ
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na

saiu

mídia
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reconhecimento

Em 05 de outubro de 2017, o mastologista Manoel Jesus Pinheiro Coelho, presidente da
Lacc, recebeu, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Ale-AM), o
título de Cidadão do Amazonas, honraria concedida a personalidades que prestaram
relevantes serviços ao Estado. A audiência especial foi conduzida pelo presidente da Casa,
deputado Abdala Fraxe.
A iniciativa da propositura foi dos deputados Seram Corrêa (PSB) e Vicente Lopes
(PMDB). Em um breve pronunciamento, Seram ressaltou os mais de 45 anos dedicados por
Jesus Pinheiro à saúde, a maior parte deles, à área oncológica, combatendo o câncer em
seus mais diversos níveis e, em especial, o de mama, neoplasia maligna mais incidente entre
as mulheres no mundo. “Quem já passou mais de 45 anos fazendo cirurgias no Amazonas,
principalmente na área oncológica, já é amazonense de fato e, agora, será de direito”, frisou
o parlamentar.
Na tribuna, o especialista relatou parte de sua vida, passando por momentos da
infância humilde até os tempos atuais, além de agradecer a iniciativa dos deputados.
“Gostaria de externar minha gratidão aos colegas parlamentares, que sugeriram meu nome
para a honraria e me proporcionaram esse momento de alegria. Também expresso toda a
minha gratidão ao estado do Amazonas, terra generosa aonde cheguei, há algumas
décadas, e constituí minha tão preciosa família. Foi aqui que desenvolvi meu amor pela
medicina, transmitido aos meus lhos, e que tem como principal característica, o respeito à
vida”, destacou Pinheiro.
Nascido em Barbalha, no Ceará, Jesus Pinheiro veio para Manaus ainda jovem, em
1964, e, alguns anos depois, em 1972, formou-se em medicina pela Universidade Federal do
Amazonas (Ufam). Especializado em oncologia, com diversos cursos ao longo da carreira
prossional, Pinheiro já ocupou cargos públicos de relevância, entre eles, o de diretorpresidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon), unidade que se tornou
referência em cancerologia e que teve sua criação acompanhada pelo especialista.
Atualmente, dedica-se ao consultório e é presidente da Liga Amazonense Contra o
Câncer, entidade com mais de 60 anos de atuação no Estado, voltada ao atendimento de
pacientes oncológicos de baixa renda, através de diversos projetos sociais.
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call center

FORMAS DE ARRECADAÇÃO

A LACC custeia seus projetos sociais com recursos exclusivos de seu Call Center, que foi
criado em julho de 2000. Possui uma equipe multiprossional composta por gerente,
supervisores, operadores e mensageiros. Essa forma de captação de recursos vem sendo
muito utilizada pelo Terceiro Setor. A instituição priorizada a qualicação da equipe
prossional, além de estimular melhorias no desempenho através de dinâmicas em grupos e
métodos de premiação.
Metodologia utilizada: a partir das 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 a contribuição nanceira voluntária e conrmam 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. Todo valor arrecado é revertido no custeio dos projetos
administrados pela LACC. A arrecadação total da entidade, em 2017, foi de R$ 3.704.204,66.

15

Funcionários do Call Center

brechó

FORMAS DE ARRECADAÇÃO

O Brechó Anual da LACC foi realizado no dia 01 de dezembro, na área externa do
ambulatório da FCECON, com mais de 300 itens vendidos. Os valores variavam de R$2,00 a
R$20,00. A arrecadação total foi de R$ 2.351,00, valor também destinado à manutenção dos
projetos da ONG. Destacando que os produtos vendidos a preços simbólicos foram doados à
instituição pela população Amazonense.

17

público
PERFIL DEMOGRÁFICO E
SOCIOECONÔMICO

atendido

O público atendido na Liga Amazonense Contra o Câncer - LACC é proveniente de
Manaus e interior do Amazonas, de outros Estados e países vizinhos, são pacientes em
situação de vulnerabilidade social em tratamento de radioterapia e quimioterapia na
Fundação Cecon. A LACC recebe a demanda de pacientes encaminhados pelo serviço
social da FCECON.
Os dados abaixo, são referente ao perl demográco e socioeconômico dos
pacientes atendidos na Instituição em 2017, coletados apartir da entrevista socioeconômica
realizada no serviço social da LACC.

Por Procedência:

Distribuição, segundo procedência dos Pacientes
143

Manaus
19
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9
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público
PERFIL DEMOGRÁFICO E
SOCIOECONÔMICO

atendido
Por Sexo:

Percentual de Pacientes por Sexo
Masculino
24%
Feminino
69%

*7% da variável sexo está sem informação

Por Faixa Etária:

Número de Pacientes por Faixa Etária
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público
PERFIL DEMOGRÁFICO E
SOCIOECONÔMICO

atendido
Por Escolaridade:

Escolaridade dos Pacientes, segundo Sexo
94
Homens
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Mulheres
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4 8

Por tipo de Câncer:

Tipos de Câncer que os pacientes são acome dos
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PROJETOS

1.

Serviço de Acolhimento e Distribuição de Lanches

Considerado um projeto de extrema importância, em especial para pacientes de
baixa renda que buscam atendimento ambulatorial especializado na FCecon, ele destina
alimentos como café, pão com queijo, suco e bolacha salgada a quem necessita de uma
refeição no período da manhã. Esses pacientes muitas vezes chegam à instituição muito
cedo, sem se alimentar, para serem submetidos a exames de sangue e recorrem ao lanche
posteriormente. Destacamos que esse serviço é único entre os hospitais da rede pública de
saúde em Manuas. No ano de 2017, foram distribuídos 92.605 lanches.

2.

Condução Hospital/Domicílio

A LACC mantém um veículo com 15 lugares para o transporte de pacientes da
FCECON até as suas residências. Esse serviço foi planejado pensando na comodidade e no
bem estar do paciente que realiza tratamento de radioterapia e quimioterapia, ambos
considerados terapias com altos índices de efeitos colaterais.
O carro sai do estacionamento da FCECON, de segunda a sexta-feira, em quatro rotas nos
horários de 9h, 11h, 15h e 17h. Foram atendidos 4.800 pacientes nesse serviço, em 2017.

3.

Passagem Fluvial/Rodoviária

O tratamento oncológico, salvo raras exceções, é de loinga duração, o que exige que
os pacientes quem vários meses longe de suas famílias, quando residem no interior. Para
facilitar o encontro, a LACC passou a custear passagens uviais e terrestres, por entender que
o contato com os entes queridos ajuda no processo de superação da doença. Em 2017 A
LACC investiu o valor de R$ 1.673,00 em passagens para o interior do Amazonas.
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PROJETOS

4.

Distribuição de Cestas Básicas

A destinação de cestas básicas atende pacientes carentes da capital e do interior do
Estado que procuram a FCECON para tratamento do câncer. Especialistas recomendam
que durante a terapia, pacientes acometidos pela doença tenham uma alimentação
especial, rica em alguns tipos de vitaminas e nutrisnetes, pois os tratamentos de radioterapia,
quimioterapia e cirúrgico, podem causar, em alguns casos mais especícos, alterações
nutricionais. Por isso, uma boa alimentação pode ajudar o organismo durante o processo de
superação da doença. No ano de 2017 foram atendidas 302 famílias com o fornecimento de
cestas básicas.

5.

Kits de Suplemento Alimentar

O projeto surgiu da necessidade de pacientes carentes manterem os diferentes tipos
de tratamento de combate ao câncer, pois a maior parte deles não consegue ingerir
alimentos comuns à mesa e, sendo assim, acabam perdendo peso no decorrer da terapia. O
suplemento alimentar é um aliado nesse momento, armam especialistas. O kit tem o
objetivo de auxiliar o paciente a atingir suas necessidades nutricionais diárias. A indicação
parte, em geral, de um nutricionista habilitado a analisar dietas especiais associadas à
oncologia, ou, ainda, de médicos especialistas na área. Em 2017 foram atendidos 12
pacientes com o fornecimento de kit de suplemento alimentar.

6.

Ajuda de Custo para Aluguel Social

O projeto para o custeio dos aluguéis sociais foi desenvolvido considerando diversos
fatores que levavam a população não residente em Manaus, a abandonar o tratamento
oncológico. Entre eles, estão as diculdades de acesso e deslocamentos de municípios do
interior e unidades federativas vizinhas, além de países de fronteira.
Amazonas é um estado de dimensões continentais e, sendo assim, o pagamento dos
aluguéis de imóveis nas proximidades da FCecon, tornou-se uma alternativa para a
manutenção dessas famílias na capital. Em 2017 foi investido o valor de R$ 32.850,00 em
alugueis sociais. Futuramente, o projeto será substituído pela hospedaria da Lacc, localizada
na sede da instituição (Dom Pedro, Manaus), que está montada e aguarda apenas o
aumento da receita para entrar em funcionamento.
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PROJETOS

7.

Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos

O Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos da FCecon, direcionado, na maioria
das vezes, a pacientes fora de possibilidade terapêutica, recebe o suporte da Lacc, que
disponibiliza, de forma permanente, um de seus veículos com motorista para atender às
necessidades das equipes multidisciplinares e dos pacientes que recebem atendimento em
domicílio. A equipe de multiprossionais realizou 1.391 atendimentos em 2017.

8.

Projeto de Educação para os Fatores Externo de Risco de Câncer

Considerando que a prevenção é uma das principais ferramentas de combate ao
câncer, a LACC disponibiliza uma assistente social para palestrar nas escolas das redes
públicas estadual e municipal de ensino, ao longo dos 12 meses. O trabalho inclui, ainda,
empresas privadas e comunidades de Manaus, entre elas, as da zona rural.
O tema abordado nas palestras é: “Falandro sobre Câncer e seus Fatores de Risco”. O
objetivo principal é orientar e sensibilizar estudantes e a sociedade sobre a importância da
prática de hábitos saudáveis de vida, que por si só, ajudam a prevenir a doença. O material
informativo e educativo reforça, em especial, detalhes sobre as neoplasias malignas mais
incidentes no Amazonas, que de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão
subordinado ao Ministério da Saúde (MS), são as de colo uterino e mama, para o sexo
feminino, e próstata para o masculino. Em 2017 atingimos um público de 2.766 ouvintes.
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PROJETOS

RELACÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 2017
Março
Escola Municipal Emanuel R. da Cunha.
Escola Municipal São Judas Tadeu.
Escola Municipal João Paulo II.
Escola Municipal Maria Leide Amorim.
Abril
Escola Municipal An sthenes O.Pinto.
Escola Municipal Santa Rita de Cássia.
Escola Municipal Prof. Francisco Campos.
Escola Municipal Raul de Queiroz M.Veiga.
Maio
Escola Municipal Jarlece de Conceição Z.
Escola Municipal Olga Figueiredo.
Escola Municipal Dr. João Queiroz.
Escola Municipal Raimundo Nonato M. Cordeiro.
Escola Municipal Arthur Engrácio da Silva.
Escola Municipal Edinir Telles Guimarães.
Junho
Escola Municipal Júlio Cezar de M. Passos.
Escola Municipal Coronel Jorge Teixeira.
Escola Municipal Aristóteles Barreto.
Escola Municipal Helena Augusta Walco .
Escola Municipal Olavo de Neves.
Agosto
Escola Municipal Des. Felismino Francisco Soares.
Escola Municipal Poeta Carlos D. Andrade.
Escola Municipal Percília Nascimento.
Escola Municipal São João.
Escola Municipal Prof. Adelaide T. de Macêdo.
Escola Municipal Domingos Sávio.
Escola Municipal Maria Fernandes.
Escola Municipal São José.
Escola Municipal Firme na Fé.
Escola Municipal Elvira Borges.
Escola Municipal Maria do Socorro.
Escola Municipal Dr. Geraldo Pinheiro.
Setembro
Escola Municipal Professora Francisca Pereira de Araújo.
Escola Municipal Tereza Rosa Aguiar.
Escola Municipal Olga Gutman Benário.
Escola Municipal Síria Mamed Amed.
Outubro Rosa 2017.
Escola Municipal Maria Ruﬁno de Almeida.

RELAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS 2017
Março
Escola Estadual Vicente Sche ni.
Escola Estadual Prof. Nelson Alves Ferreira.
Escola Estadual Estelita Tapajos.
Escola Estadual Fueth de Paula.
Maio
Escola Estadual Ruy Araujo.
Escola Estadual Leopoldo Neves.
Escola Estadual Farias de Brito.
Escola Estadual Bom Pastor.
Escola Estadual Conega de Azevedo.
Escola Estadual Hemenege Gildo de Campos.
Junho
Escola Estadual Monteiro de Souza.
Escola Estadual Barão do Rio Branco.
Escola Estadual Liberalina Well.
Agosto
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças.
Escola Estadual Humberto de Campos.
Escola Estadual Thomé de Medeiro Raposo.
Escola Estadual Olga Falcone.
Escola Estadual T. I. Gonçalves Dias.
Escola Estadual Duque de Caxias.
Escola Estadual Senador Flávio Costa Brito.
Escola Estadual Le cio de Campos Dantas.
Escola Estadual Professor Samuel Benchimol.
Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira.
Escola Estadual Nossa Senhora da Glória.
Escola Estadual Irmã Adonai Poli .
Escola Estadual Agnello Bitencourt.
Outubro Rosa 2017
Escola Estadual Francisca Bo nely Cunha.
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participação em

eventos
A LACC participou, como expositora, do 4º CONGRESSO PAN-AMAZÔNICO DE
ONCOLOGIA, ocorrido no período de 22 a 25 de novembro de 2017. O evento foi uma
iniciativa da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas –
FCECON, que tem atuado no fomento da discussão e aprimoramento técnico dos
prossionais que atuam na área da saúde, especialmente na assistência ao paciente
oncológico.
Durante a atividade, a Liga montou um stand com o objetivo de divulgar a Instituição,
expor seus produtos durante e levar informações sobre prevenção e fatores de risco do
câncer ao público participante. O evento aconteceu no Hotel Intercity Manaus.
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coordenação

eventos
No 01 de novembro de 2017 a LACC lançou, pela primeira vez, a campanha
Novembro Azul no Estado. O evento aconteceu no complexo turístico da Ponta Negra, com
a presença de aproximadamente mil pessoas. Na ocasião, a orla foi iluminada de azul, que
simboliza o movimento em todo o mundo e a prevenção ao câncer de próstata, o mais
incidente nos homens do Amazonas. Na capital, a atividade contou com o suporte da
Prefeitura de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária.
O Novembro Azul surgiu em 2003, na Austrália, no dia 17 de novembro, quando se
comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A campanha busca
sensibilizar os homens sobre a importância da prevenção às doenças que acometem o sexo
masculino e, em especial, ao câncer de próstata. Como uma das principais instituições de
apoio à causa câncer no Amazonas, a Lacc entende que o envolvimento das autoridades e
das demais entidades de apoio é essencial para a ampliação da divulgação de
informações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Sendo assim, o prefeito de
Manaus, Arthur Virgílio, foi convidado a apadrinhar o movimento por ter enfrentado e
vencido o câncer de próstata.
No mês de novembro, um cronograma de palestras e divulgação na mídia local, foi
criado, de modo a levar a maior quantidade de pessoas, as orientações pertinentes sobre a
doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados para 2018, 580
novos diagnósticos de câncer de próstata no Amazonas.
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coordenação

eventos

ATIVIDADES DIVERSAS

1.
No dia 20 de outubro de 2017, a LACC participou diretamente da organização do
evento comemorativo ao Dia das Crianças, que aconteceu no auditório da FCECON, e
levou alegria e calor humano aos pacientes que em tratamento. Cerca de 50 kits de higiene,
com toalhas e escovas de dentes de super heróis, além de squeezes personalizados, foram
doados pela Liga às crianças presentes na confraternização. As funcionárias do Call Center
da LACC também visitaram e distribuíram kits e brinquedos aos pacientes pediátricos
internados nas enfermarias da FCECON.

2. A LACC também promoveu, em parceira com alunos do curso de gestão da qualidade
e RH da Faculdade FAMETRO, no dia 20 de outubro, no Serviço de Acolhimento e Distribuição
de Lanche da entidade, um café especial. Nesse dia, em especial, além do lanche
distribuído diariamente aos pacientes em tratamento ambulatorial, a alunos da faculdade
também destinaram frutas entre outros alimentos a quem necessitava. A coordenadora Ana
Rosa e a professora e orientadora Wanilce Pimentel, participaram pessoalmente da ação,
ocorrida no horário da manhã

3.
A Liga Amazonense Contra o Câncer recebeu, no dia 26 de outubro, na sede da
instituição, a banda de rock local Critical Age e seus convidados. O grupo promoveu o
primeiro Happy Hour Solidário na instituição, uma iniciativa dos vocalistas Arlley Souza e
Arisson Souza. O evento fez parte do Movimento Mundial Outubro Rosa no Amazonas. A
doação de alimentos não perecíveis durante a atividade ajudou a compor cestas básicas
doadas a pacientes de baixa renda. O show ocorreu entre 18h e 22h, na sede da Lacc, no
bairro Dom Pedro, em Manaus.

4.
No dia 11 de novembro, alunos do curso de gastronomia da faculdade FAMETRO,
promoveram na sede da LACC, uma feijoada benecente para os pacientes. Participaram
cerca de 150 pessoas. A coordenadora Marcia Martins e a professora Wanilce Pimentel,
ambas da faculdade, colaboraram com a atividade, que reuniu dezenas de pessoas em prol
da causa.
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ATIVIDADES DIVERSAS

6.
Em primeiro de dezembro, a Critical Age promoveu a segunda edição do Happy Hour
Solidário, também na sede da Lacc, com a presenta de colaboradores e artistas convidados.
O principal objetivo, além de promover o entretenimento e levar informação de qualidade
as participantes, foi arrecadas aliemtos não perecíveis para a instituição. A banda também
ajuda a divulgar o trabalho da Lacc, estimulando a participação de outros artistas no
processo de apoio à causa câncer.

7. No dia 20 de dezembro de 2017 , às 16h, a Liga Amazonense Contra o Câncer promoveu,
na sua sede, uma confraternização de Natal para pacientes e acompanhantes. Houve
distribuição de lanches, cestas básicas e sorteio de brindes. O evento nalizou a
programação 2017 da ONG.
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Eventos
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empresas

solidárias
1.
O produtor Athayde Muller promoveu, no dia 17 de maio de 2017, às 18h, na Arena
Amadeu Teixeira, o 'Primeiro Futebol Solidário dos Artistas' em prol da Liga Amazonense
Contra o Câncer – LACC, que contou com a presença de artistas popularmente conhecidos
no Amazonas, como Berg Guerra, Guto Lima, Júnior Bahia, Maykinho (Xiado da Xinela),
Nunes Filho e Ed Castro (Clube Municipal), Marquinho Marckie, Jardel (vocalista da banda
Rabo de Vaca), Fonho do Arrocha, Jhony Lemos e Jair Alves. Na ocasião, foram
arrecadados alimentos não perecíveis doados para a Instituição.

2.
Em 30 de outubro de 2017, a LACC recebeu da empresa Philco Eletrônicos S/A, oito arcondicionados Split de 12 mil BTUs. Os aparelhos serão instalados nas hospedarias e em outros
setores da entidade lantrópica e beneciarão diretamente os pacientes de baixa renda
auxiliados pela ONG.
3.
No dia 28 de novembro de 2017, a LACC também recebeu de um grupo de
representantes da Faculdade Estácio, a doação de quase mil itens, entre latas de leite em pó
e pacotes de fraldas geriátricas. Os produtos foram direcionados a pacientes carentes em
tratamento especializado na FCecon.

4.
A LACC foi uma das entidades lantrópicas beneciadas com o repasse do valor dos
ingressos do I Fórum de Governança em Empresas Familiares do Amazonas, ocorrido no dia
14 de dezembro de 2017, no Hotel Caesar Business.

5.
O grupo Tapajós doou, no dia 20 de dezembro de 2017, itens de higiene e perfumaria no
valor de R$ 8.000,00 para a confecção dos kits entregues no Natal Solidário, realizado na
FCecon, e que abrangeu pacientes das emfermarias, ambulatório e Pronto Atendimento da
Fundação.

6.
No dia 20 de dezembro de 2017, a LACC recebeu 5.000 calendários da empresa RPV,
que também doou o papel. A confecção cou por conta da Gráca Primeira Impressão. Eles
foram istribuídos aos contribuintes da Liga, voluntários, pacientes e prossionais, como uma
forma de divulgar o trabalho da instituição.
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palestras

1.
No dia 10 de março de 2017 o mastologista Jesus Pinheiro, fez uma palestra na sede do
governo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e levou informação de
qualidade a funcionárias públicas e colaboradoras, reforçando a importância da adoção
de hábitos saudáveis de vida e a necessidade de se fazer os exames de detecção precoce
do câncer, a exemplo da mamograa e da ultrassonograa mamária. Ele também lembrou
que o autoexame pode salvar vidas e alertou para a necessidade de se buscar um
especialista, anualmente, para consultas e exames de rotina, considerando as idades
preconizadas pelos órgãos de saúde.

2.
O presidente da LACC, Dr. Jesus Pinheiro, palestrou no auditório do CORE/AM, no dia 24
de maio de 2017, às 8h30, para apresentar os projetos desenvolvidos pela instituição e buscar
novas parcerias.

3.
Nos dias 06 e 07 de outubro de 2017 aconteceu o Simpósio Multidisciplinar de Câncer de
Mama, em parceria com a Sociedade Brasileira de Radioterapia e Sociedade Brasielira de
Mastologia no auditório Nina Lins. O presidente da LACC Jesus Pinheiro foi convidado a
participar com a palestra Câncer de Mama - Epidemiologia.

4.
Na Semana do Médico do Amazonas - Saúde e Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia! realizada pelo SIMEAM no período de 25 a 29 de outubro de 2017 contou com a
palestra Câncer: Problema de Saúde Pública misnitrada pelo mastologista Jesus Pinheiro.
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capacitações

e cursos

1.
A Liga Amazonense Contra o Câncer – LACC sediou, no período de 12 a 14 de julho de
2017, uma capacitação voltada aos prossionais de saúde, para o tratamento de fumantes.
A coordenação cou por conta do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer
(DPCC) da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON),
em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão subordinado ao Ministério da
Saúde (MS).
Cerca de 50 prossionais da saúde, como enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de
enfermagem, médicos e psicólogos da capital e do interior, participaram da atividade, que
ajudou a nortear a implantação dos Ambulatórios do Fumante em dez municípios do
Amazonas.

2.
No dia 17 de agosto de 2017, a Liga recebeu o palestrante Takashi Yamauchi arquiteto,
especialista no Terceiro Setor e em Responsabilidade Social do Instituto de Fomento e Apoio
ao Terceiro Setor (APOIO BRASIL), ministrou a palestra “Capacitação para o terceiro setor:
estrutura econômica”, voltada a gestores do ramo, com atuação em organizações e
cooperativas sem ns lucrativos.
Participaram do evento diretores voluntários e funcionários da instituição. O principal
objetivo foi orientar os envolvidos sobre as ferramentas legais para a ampliação da receita
da instituição, atraindo novos contribuintes e sensibilizando o meio empresarial a aderir à
causa.
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VISITA DO

FSS DA PMm
A vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de
Manaus, Mônica Santaella, e sua equipe de assessoria, zeram uma visita técnica à LACC, no
dia 14 de julho de 2017, para conhecer a estrutura física e os projetos desenvolvidos pela
Instituição. O objetivo foi levantar demandas para uma futura parceria que contemplasse
pacientes que recebem o auxílio da instituição.
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apoio

dpcc
O apoio da LACC ao DPCC da FCecon se dá através do custeio de prossionais que
atuam no serviço, além do nanciamento da impressão de material educativo, aquisição de
kits de higiene e materiais diversos para realização de eventos e campanhas, a exemplo das
seguintes:
1.
Dia 08 de abril, em comemoraçãoao Dia Mundial de Combate ao Câncer, o DPCC
realizou uma Ação de panetagem no mercado Adolpho Lisboa e na feira Manaus
Moderna, ambos no Centro de Manaus.
2. No dia 12 de abril, foi realizada a Páscoa Solidária na FCecon, com a participação de
aproximadamente 20 pessoas, entre voluntários e prossionais. Houve visitação a diversos
setores da instituição, distribuição de brindes a pacientes internados, etc. Os brindes foram
doados à Liga Amazonense Contra o Câncer e à Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Também participaram do evento, voluntários do grupo de animação hospitalar Rei David.
3.
No dia 29 de agosto de 2017, no horário da manhã, uma série de atividades recreativas
e educativas foram desenvolvidas em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. A ação
aconteceu na Escola Municipal Elvira Borges. Participaram aproximadamente 170 pessoas,
entre alunos e professores.
4.
No dia 31 de maio de 2017, uma atividade educativa foi desenvolvida em
comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco. O principal foco foi a conscientização sobre os
malefícios do cigarro. Aproximadamente 150 pessoas participaram, entre idosos, exfumantes e apoiadores da causa. O evento ocorreu na Fundação Vila Olímpica (FVO), no
bairro Dom Pedro, em Manaus. Participaram da elaboração da atividade a Coordenação
do Programa de Controle do Tabagismo no Amazonas e as ONGs LACC e Rede Feminina de
Combate ao Câncer do Amazonas.
5.
No dia 27 de Novembro, uma nova ação de cunho educativo marcou o Dia Nacional
de Combate ao Câncer, no bairro Dom Pedro, com o alcance de quase quatro mil pessoas,
que receberam materiais informativos sobre os fatores de risco das neoplasias malignas mais
frequentes na população brasileira. A atividade foi desenvolvida com o objetivo de reforçar
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, que podem salvar vidas.
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6.
No dia 12 de maio de 2017, voluntárias da LACC, da Rede Feminina Amazonas de
Combate ao Câncer e do Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam), promoveram um
evento de confraternização no ambulatório da FCECON, em comemoração ao Dia das
Mães.

7.
A LACC e a Rede Feminina Amazonas, junto à FCECON, participaram, dia 14 de maio de
2017, do evento Saúde de Rua, ação social promovida pela Rede Amazônica, para levar
cidadania a todos. Informações importantes acerca dos fatores de risco do câncer e
prevenção à doença foram repassadas à população.

8.
A Lacc também participou das atividades alusivas ao Dia Mundial de Combate ao
Câncer de Cabeça e Pescoço, no dia 28 de julho de 2017, data que marca a campanha
Julho Verde. Na ocasião, foram distribuídos brindes para os pacientes que participaram da
mobilização, na Fcecon.

9.
Em comemoração ao Dia dos Pais, prossionais e voluntários da LACC visitaram, no dia
15 de agosto de 2017, pacientes internados nas enfermarias e em tratamento no Serviço de
Quimioterapia da FCECON, para distribuir carinho e entregar brindes.

10. O Natal dos pacientes foi realizado no dia 22 de dezembro de 2017, através de uma
ação desenvolvida na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas, por voluntários da Liga Amazonense Contra o Câncer e da Rede Feminina de
Combate ao Câncer do Amazonas. O evento, que acontece tradicionalmente nesta
mesma época, há pelo menos 15 anos, contou com a ilustre presença do Papai Noel,
interpretado, em diferentes momentos, pelos voluntários Wallace Almeida e o Breno Marx,
que há mais de 5 anos participam. Estiveram envolvidas na atividade mais de 350 pessoas,
entre pacientes que receberam doações e presentes, funcionários da unidade hospitalar e
colaboradores das ONGs.
Os voluntários entregaram a pacientes internados nas enfermarias compartilhadas da
FCECON e aos que estavam em tratamento nos serviços de quimioterapia, urgência e
radioterapia, cerca de 150 kits de higiene pessoal compostos por toalhas para adultos,
shampoo, condicionador, colônia, cotonetes, sabonetes, entre outros.
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ESPECIFICAÇÃO
Despesas com Medicamentos
Material Médico-Hospitalar
Cestas Báscias e Kit de Suplemento Alimentar
Despesas Passagens Rodoviária e Fluvial
Despesas Passagens Profissionais
Despesas Exames
Serviço de Acolhimento e Distribuiçao de Lanche
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes
Despesas com Aluguel
Despesas com correspondências
Despesas com Manutençao dos Veículos
Despesas Exames/Médicas/Consulta e Cirurgia/Paciente
Despesas Diversas - Brindes / Datas comemorativas
Custo com Pessoal disponibilizado FCECON
TOTAL

2016

2017

VALOR R$

VALOR R$

9.057,58
6.293,72
80.426,88
3.368,00
1.733,82
14.764,68
72.130,58
34.322,58
46.500,00
248,70
31.374,03
63.305,72
__
487.470,33
850.996,62

846,40
2.471,45
94.293,10
1.673,00
__
__
88.845,23
25.398,00
32.850,00
__
43.894,19
10.240,10
11.260,61
301.908,79
613.680,87
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DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS
Os serviços prestados nesse exercício estão registrados no Livro Diário e Razão da LACC
e nos Relatórios Internos do Serviço Social da FCECON. As demonstrações contábeis da LACC
foram elaboradas em conformidade com a Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e
Resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T10.19. Apresentamos as tabelas abaixo, que
representam o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do ano de 2017:
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ.: 04.499.182/0001-48
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO
CIRCULANTE

2017

2016

83.534,98

64.974,63

1.430,40

11.472,90

22.753,69

16.874,54

Bancos c/ Aplicações

0,00

0,00

Contas a receber

0,00

1.575,00

59.350,89

35.052,19

PERMANENTE

5.531.528,30

5.519.256,90

IMOBILIZADO

5.524.728,30

5.512.456,90

Computadores e Periféricos

166.511,38

166.361,38

Móveis e Utensílios

563.956,54

552.035,14

36.549,10

36.549,10

3.263,20

3.263,20

4.476.473,43

4.476.273,43

277.974,65

277.974,65

6.800,00
6.800,00
5.615.063,28

6.800,00
6.800,00
5.584.231,53

Caixa
Bancos c/ Movimento

Outros Créditos a Receber

Equipamentos de áudio e vídeo
Consórcio em Andamento
Obras em Andamento
Veículos
INVESTIMENTOS
Par cipações em Coopera vas
TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ.: 04.499.182/0001-48
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO
CIRCULANTE

2017

2016

1.195.497,91

1.572.313,38

0,00
140.267,36
1.022.262,91
32.967,64

0,00
119.435,17
1.293.567,73
159.310,48

2.340.028,28
2321243400.888,82
589134.963,36
2222538717.379,29

1.485.126,69
2323451.772,36
589144.976,86
2228677.998,27

95.083,39
991.713,42

79.750,39
130.628,81

2.079.537,09

2.526.791,46

425.303,05

425.303,05

RESULT. ACUMULADO EXERC.
ANTERIOR

1.259.864,58

2.032.678,96

Resultado Social Acumulado
Ajustes de Exercícios Anteriores

2.101.488,41
(841.623,83)

2.032.678,96

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Superávit (Déﬁcit) do Exercício
TOTAL DO PASSIVO

394.369,46
394.369,46

68.809,45
68.809,45

5.615.063,28

5.584.231,53

Obrigações Fiscais
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Outras Contas

NÃO CIRCULANTE
Parcelamento FGTS/CEF
Parcelamento PIS/RFB
Parcelamento IRRF/RFB
Parcelamento Multas/Diversos
Parcelamento INSS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
CNPJ.: 04.499.182/0001-48
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

DESCRIÇÃO

2017

2016

RECEITAS OPERACIONAIS

3.786.274,63

3.493.632,97

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

3.704.204,66

3.493.297,40

82.069,97

0,00

RECEITAS E CONVÊNIOS

0,00

0,00

RECEITAS EVENTUAIS

0,00

335,57

DESPESAS OPERACIONAIS

3.391.905,17

3.424.823,52

DESPESA C/ PACIENTES

(311.772,08)

(0,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(833.883,52)

(1.343.082,68)

DESPESAS C/ PESSOAL – LACC

(1.944.340,78)

(1.594.270,51)

(301.908,79)

(487.470,33)

RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL

394.369,46

68.809,45

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

394.369,46

68.809,45

RECEITAS E EVENTOS

DESPESAS C/PESSOAL – FCECON

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

