
Doação ao Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso através do Programa de A.P.C. do Japão 

  
A cerimônia assinatura do Contrato de Doação do Programa de Assistência para Projetos Comunitários entre o Sr. 
Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão em São Paulo, e a Sra. Vercí Andrêo Bútalo, Presidente do GRENDACC, 
ocorreu no dia 14 de Janeiro (terça-feira), p.p., no Consulado Geral do Japão em São Paulo. 

E ainda, representando o GRENDACC, estiveram presentes nesta cerimônia, a Sra. Maria Regina Gut Venditto, Gerente 
Adminstrativa, Sra. Maria Rita da Silva, Primeira Tesoureira, Dra. Célia Martins Campanaro, membro da Equipe Médica, 
e Sra. Flávia Fernandes, Assessora de Imprensa. 

Após a assinatura do Contrato, o Cônsul Geral Akasaka, manifestou o seu profundo respeito pelo trabalho que o 
GRENDACC vem desenvolvendo desde 1995, em prol da luta contra o câncer infantil. Expressou também, os votos para 
que, através desta cooperação, o GRENDACC possa trazer benefícios para um número ainda maior de pacientes 
portadores desta enfermidade. 

“Sonho que se sonha só é sonho só. Sonho que se sonha junto é realidade.” Com estas palavras, a Presidente Bútalo 
iniciou o seu discurso, e fez uma breve retrospectiva do trabalho do GRENDACC que, graças aos esforços de muitas 
pessoas vêm dando esperanças a diversas famílias que sofrem com o câncer infantil. Acrescentou ainda em seu 
agradecimento, o fato de que o Governo do Japão passa-se, a partir desta data, fazer parte do grupo de parceiro contra o 
câncer. 

Após o término do cerimonial, e durante uma rápida conversa, o Cônsul Geral foi informado pela equipe do GRENDACC 
de que a maioria dos pacientes de câncer sofrem também de leucemia. Além disso, que a cura do câncer infantil, em sua 
grande parte, depende do diagnóstico e do tratamento precoce. Foi ressaltado que, por esta razão, a conscientização 
sobre as formas de prevenção tem um papel extremamente importante. 

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: 

Desde a sua fundação em 1995, o GRENDACC tem se dedicado ao 

tratamento da criança com câncer e doenças hematológicas, ao cuidado que 

zele a dignidade do paciente terminal e à prevenção de doenças oncológicas. 

Tal trabalho não se restringe ao atendimento médico, mas abrange o 

psicológico, social e educacional à criança vítima de câncer e extensiva à sua 

família. 

Graças ao GRENDACC, pacientes de Jundiaí e região, que antes precisavam 

viajar em função do tratamento, passaram a recebê-lo no próprio município 

de Jundiaí. Para atender a crescente demanda, o GRENDACC inaugurou, em 

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



A presente cooperação permitirá a aquisição de equipamentos médicos, 

odontológicos e educacionais a serem instalados no recém inaugurado 

Instituto “Bolívar Risso”, contribuindo para o estabelecimento de uma 

estrutura que permita o atendimento de pacientes em número cada vez 

maior. 
 

  

 
Assinatura de Contrato – a partir da esquerda: Maria Rita da Silva, Primeira Tesoureira,  
Sra. Maria Regina Gut Venditto, Gerente Administrativa, Dra. Célia Martins Campanaro,  

Sra. Vercí Andrêo Bútalo, Diretora Presidente, Sr. Akasaka, Cônsul Geral 
  

 
Troca de Contrato assinados pela Diretora Presidente Bútalo e pelo Cônsul Geral Akasaka 

 


