
Doação para o Instituto de Clínicas Pediaacute;tricas Bolívar Risso 
  

No dia 03 de Junho de 2003 (terça), p.p., realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação do 

Programa de Assistência para Projetos Comunitários, no Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar 

Risso, hospital de câncer infantil localizado no Município de Jundiaí, SP. O evento foi 

testemunhado por muitos profissionais e crianças da região e entre as personalidades presentes 

destacam-se Vercí Andrêo Bútalo, Presidente do GRENDACC (entidade administradora do 

Instituto), Maria Regina Gut Venditto, Gerente Adminstrativa, Sandra Regina Loggetto, Gerente 

Clínica do Hospital, João Rodrigo de Lucca Ferraz, Assessor do Presidente da Câmara, e Soichi 

Sato, Cônsul Geral Interino do Japão. 

Logetto destacou que houve um aumento de 60% na capacidade de atendimento do Hospital, 

desde que ele iniciou suas atividades nas novas instalações. Com isso, complementou Bútalo, 

houve um alívio do sofrimento a que os pacientes eram submetidos por tratamentos em locais 

distantes. Além disso, suas palavras versaram sobre expectativas em relação à construção de 

mais um módulo do hospital destinado a internações e frisaram o sentimento de gratidão para 

com a ajuda prestada pelo Governo Japonês. 

Para Sato, do Consulado, o GRENDACC, que por anos lutou contra o câncer infantil, pôde 

realizar seu sonho, graças aos seus numerosos colaboradores, e acrescentou que era uma honra 

o Japão poder fazer a sua parte, ainda que de forma singela. 

O evento foi decorado com uma mandala com flores naturais feita pela equipe e crianças do 

hospital, e regado de muita emoção quer na apresentação artística de flauta, violão e dança de 

jovens, quer nas palavras de agradecimento em japonês proferidas por alguns crianças que 

representavam os pacientes. 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: "Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso" 

 

Nome da Organização: Grupo em Defesa da Criança com Câncer 

(GRENDACC) 

Data da Assinatura do Contrato: 14 de Janeiro de 2003 

 

Valor máximo da doação: US$ 33.509 (Trinta e três mil, quinhentos e nove 

dólares americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

O GRENDACC dedica-se ao tratamento, prevenção e diagnóstico precoce 

do câncer e doenças hematológicas infantis, zelando também pelos cuidados 

que garantam a dignidade do paciente terminal. Este trabalho estende-se ao 

apoio à família do paciente e à conscientização da comunidade. 

 

Para atender a crescente demanda, o GRENDACC inaugurou, em outubro p. 

passado, o Instituto de Clínicas Pediátricas “Bolívar Risso” . 



A presente cooperação permitiu a aquisição de equipamentos médicos e 

áudio-visuais para orientação de pacientes e familiares, colaborando com o 

incremento da capacidade de atendimento do Instituto “Bolívar Risso”. 

 

 

  

  

 
Afixação de etiqueta simbolizando a doação na incubadora móvel pelas 

mãos de Bútalo (esquerda) e Sato (direita) 

  

 
Representando os pacientes do Hospital, algumas crianças expressaram 

o sentimento de gratidão através de cartazes escritos em japonês  

 



 
Mandala feita em conjunto pelas crianças, voluntários e equipe do Hospital 

 


