RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ANO DE 2012

Prezados sócios da Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha –
Domus,
O Ano de 2012 foi marcadamente destinado à promoção de uma campanha de prevenção do Câncer
Infanto-Juvenil, através da qual, por meio de materiais impressos, anúncios em jornal, vídeo e reportagem
em TV, divulgamos os sintomas e sinais de alerta do câncer nas crianças e adolescentes.
Com isto, retribuímos à comunidade toda a ajuda, espontânea, financeira e em materiais que ela nos
proporcionou, desde a fundação da DOMUS, visando viabilizar nosso acolhimento às crianças e
adolescentes e suas acompanhantes, durante sua estadia em nossa casa.
A seguir, relatamos as principais atividades realizadas durante o exercício de 2012.
01. Publicação no Jornal Pioneiro de 24 de março do EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, para realização em 26 de abril.
02. Em 26 de abril inicia a campanha de prevenção ao Câncer Infanto-Juvenil, com a publicação de
anúncio no Jornal Pioneiro, que se estende por todo o ano de 2012;
03. Em 26 de abril realizamos a 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA;
04. Em meados de maio a RBS TV Caxias inicia a veiculação de um vídeo de 30 segundos, produzido
graciosamente pela ZAP Produtora, alertando para os sintomas e sinais do câncer nas crianças e
adolescentes;
05. Em 10 de julho encartamos no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, 35 mil volantes da campanha de
prevenção ao câncer infanto-juvenil, alertando para os sintomas e sinais do câncer nas crianças e
adolescentes;
06. Em 17 de julho participamos da reunião ordinária da Comissão Intergestora Macrorregional – CIR
Serra, na cidade de Cotiporã, RS, que reuniu todos os secretários de saúde dos municípios que
formam a 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, onde
apresentamos a DOMUS e a nossa campanha de Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil, com a
entrega de folders que apresentam os sintomas e sinais de alerta do câncer nas crianças e
adolescentes. Ao todo foram entregues 45 mil folders para que fossem distribuídos no âmbito de
cada município;

07. Em 31 de agosto o jornal O FARROUPILHA, da cidade de Farroupilha – RS publica anúncio da
campanha de Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil;
08. Apoio ao curso de Onco Hematologia para Pediatras, realizado dia 01 de setembro, no Hospital
Geral de Caxias do Sul, sob a coordenação da Dra. Ângela Rech Cagol, Vice Presidente da Domus,
ocasião em que ela apresentou a DOMUS e a sua campanha de Prevenção do Câncer InfantoJuvenil aos presentes;
09. No final de setembro a Universidade de Caxias do Sul patrocina a impressão de 5 mil “marcadores
de páginas”, peça gráfica que faz parte da campanha de Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil e
que, grande parte, foi distribuída na comunidade universitária;
10. Em 25 de outubro foi lavrada a escritura pública de aquisição pela DOMUS de um terreno
medindo 417,15m2, localizado no lote 01, quadra 2743, com testada para a Rua Ludovico
Cavinato, no Bairro Nossa Senhora da Saúde, na cidade de Caxias do Sul, doado com o valor
simbólico de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo Professor José Carlos Avino e sua esposa. O
referido terreno, ao qual foi atribuído o valor fiscal de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro
mil reais), e o valor contábil de R$ 64.661,01 (sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um
reais e um centavo) tem a matrícula de nº 141.123, e foi devidamente averbado em 13/11/2012
no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Caxias do Sul.
11. Em 26 de outubro recebemos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA, a certidão de registro definitivo – nº 180/11 PECA PG, da DOMUS naquele órgão;
12. Em 20 de novembro recebemos correspondência do presidente do Rotary Clube de Ibiraiaras –
RS, nos comunicando que aderira a nossa campanha de Prevenção do Câncer Infanto-Juvenil e
que mandar confeccionar e distribuir mil exemplares do anúncio da campanha, nas escolas
estaduais e municipais da comunidade;
13. Dia 26 de dezembro, o Jornal Folha de Caxias faz reportagem de página sobre a DOMUS, com o
título “DOMUS acolhe quem não tem onde ficar”;
14. Durante o exercício de 2012, realizamos gastos decorrentes ainda da conclusão das obras da
reforma iniciada no ano anterior (2011), mais especificamente relacionadas a compra de piso,
material hidráulico e elétrico, calhas e algerosas, tintas e mão de obra, no valor de R$ 3.637,60.
15. Durante o ano de 2012, a Domus recebeu 06 (seis) pacientes e suas respectivas acompanhantes,
durante 106 dias, conforme segue:





Breno Rodrigues Moraes, por 19 dias;
Michael de Souza Fonseca, por 26 dias;
Marília Alves Demétrio, por 22 dias;
Jardel Antônio Heckler, por 22 dias;




Gabriel Gonçalves, por 15 dias;
Cristian Fernando da Silva Machado, por 02 dias.

16. Durante o ano de 2012 fornecemos 311 refeições aos abrigados na casa.
17. Durante o ano de 2012, realizamos 29 atendimentos odontológicos, conforme segue:













Felipe Demiliner, por 02 vezes;
Marjorie Cristine Santos de Oliveira, por 01 vez;
Kauan Mulhmann Gonçalves, por 01 vez;
Eduardo Soares Levi, por 03 vezes;
Estela dos Santos Barreto, por 05 vezes;
Lenan Gomes Freitas Barbosa, por 05 vezes;
Wellington Maciel Lenhardt, por 01 vez;
Ronaldo Possamai Pires, por 04 vezes;
Michael Telles da Mota, por 01 vez;
Emily Ecker, por 04 vezes;
Deise Miranda Xavier, por 01 vez;
Cristian Fernando da Silva Machado, por 01 vez.

Caxias do Sul, 20 de março de 2013.
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