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IntROdUçãO

Há exatos dez anos, a Associação Brasileira 
de Linfoma e Leucemia (ABRALE) começava um 
importante trabalho de apoio ao paciente com leu-
cemia, linfoma, mieloma múltiplo e mielodisplasia 
do Brasil, que hoje, após diversas mudanças e con-
quistas na Onco-Hematologia, enfrenta com maior 
positividade as etapas de seu tratamento.

Mas há alguns anos, a situação era bastante di-
ferente. O diagnóstico do câncer era visto como um 
sentença de morte e a maior parte das informações 
era de difícil compreensão aos leigos. 

Por vivenciar uma situação parecida com seu 
filho e observar o quanto este público precisava de 
apoio, a atual presidente da ABRALE, Merula Steagall, 
apoiada por 80 pacientes e familiares de todo o Bra-
sil, decidiu contribuir neste cenário.

Dentre os principais desafios trabalhados du-
rante esta década destacamos: a demora no diag-
nóstico; dificuldade de acesso a especialistas, me-
dicamentos de alto-custo e exames completos; 
reinserção social; pouco conhecimento sobre os 
direitos dos pacientes e dificuldade de encontrar ca-
nais de informações confiáveis sobre o tema.

Com a missão de produzir e disseminar conhe-
cimento, oferecer suporte e mobilizar parceiros para 
alcançar a excelência e humanização no cuidado 
integral dos pacientes onco-hematológicos, foi ins-
tituída a ABRALE.

Assim, diversos projetos passaram a ser de-
senvolvidos para quebrar todos estes paradigmas. 

Atualmente, a Associação oferece apoio jurídico, 
nutricional e psicológico gratuitos, além de dispo-
nibilizar programas educacionais, como os Encon-
tros ABRALE e a Conferência Internacional, para que 
as dúvidas sejam sanadas com os melhores especia-
listas do País, e possibilitar a integração entre pacien-
tes, médicos e profissionais da saúde.

As publicações, como a Revista da ABRALE, fol-
deres e manuais informativos sobre cada patologia 
podem auxiliar no pré e pós tratamento. Referência 
na Onco-Hematologia, o portal ABRALE na Internet 
também é fonte de informação, e nele são divulga-
das todas as novidades e informações sobre as do-
enças. Ainda neste mundo virtual, existem as redes 
sociais da Associação (Facebook, Orkut e Twitter), 
que possibilitam uma maior integração entre nossa 
equipe e o paciente.

Com a finalidade de expandir o apoio aos pa-
cientes onco-hematológicos, a ABRALE criou os 
núcleos regionais, com representantes em doze 
cidades brasileiras (Belo Horizonte, Curitiba, Floria-
nópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Ri-
beirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Sul 
de Minas). 

A atuação política da associação tem o com-
promisso de liderar negociações políticas para in-
centivar mudanças na legislação que beneficiem os 
pacientes onco-hematológicos e que garantam tra-
tamento gratuito e de qualidade a todos os Estados. 

Anualmente também são realizadas campa-
nhas que visam mostrar à população a importância 

2012 uma década de abralE

do diagnóstico precoce, como a Campanha Mun-
dial de Conscientização sobre Linfomas, além de 
termos projetos que objetivam aprimorar o trata-
mento no Brasil, como o “Educação a Distância” e o 

“Projeto Dodói”.

Todas estas atividades são respaldadas e apoia-
das pelo Comitê Científico Médico da ABRALE, 
constituído por renomados especialistas dos princi-
pais centros de tratamento do Brasil, e pelo Comitê 
Científico Multiprofissional da associação, formado 
por profissionais de diversas áreas da saúde: cuida-
dos paliativos, enfermagem, fisioterapia, nutrição, 
odontologia, psicologia, serviço social e terapia 
ocupacional.

Com um trabalho de sucesso, consolidado por 
todas as conquistas e ações realizadas durante esta 
década, a ABRALE dará continuidade às suas ativi-
dades para que mais vitórias sejam somadas a esta 
história. 

 Associação Brasileira
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EQUIPE

• Diretoria

Merula Emmanoel A. Steagall 
Presidente

Juares Pires de Sousa
Vice-presidente

Claudia Angela Galleni Di Sessa Vellozo
1ª Tesoureira

Haroldo Milazzotti
2º Tesoureiro

Silvio Garcia Baltazar
1º Secretário

Michele Lang
2ª Secretária

Haroldo Milazzotti
Membro efetivo

Spiros Paulo Fournogerakis
Membro efetivo

Dinah Saraiva Monteiro
Membro efetivo

Jairo Waiswol
Membro suplente

Henrique Pilnik
Membro suplente

• Projetos Especiais

Bianca Barreto

• Apoio ao Paciente e Políticas Públicas

Dirceu Raposo
Diretor de Apoio ao Paciente e Políticas Públicas

Melissa Abreu Pereira
Coordenadora de Apoio ao Paciente  e Núcleos Regionais

Antonieta Barbosa 
Coordenadora Jurídica

Andréa Karolina Bento
Advogada

Maria Teresa Veit
Coordenadora da Psicologia

Ana Paula Teixeira
Psicóloga

Letícia Marques 
Psicóloga

Cristiane Lucio
Coordenadora 
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Sara C. Andreozzi
Representante São Paulo / ABRALE Movel

Fernanda Rafaella
Representante Núcleo Fortaleza

Mariana Montovani Húpalo
Representante Núcleo Curitiba

Fernando Sabino
Representante Núcleo Recife

Élida de Barros Varela
Representante Núcleo Recife

Nathália Pacheco
Representante Núcleo Porto Alegre

Martha Jaqueline Rodrigues da Silva
Representante Núcleo Salvador

Isabela Marques
Representante Núcleo Belo Horizonte

Eduardo Fróes
Representante Núcleo Sul de Minas

Flavia Caroline de Souza Cândido
Representante Núcleo Ribeirão Preto

Priscila Abreu
Representante Núcleo Rio de Janeiro

Ariane Karla Liberal
Representante Núcleo Florianópolis

Iara Karla Liberal
Representante Núcleo Goiânia

• Marketing, Comunicação 
e Relações Internacionais 

Carolina Cohen
Gerente

Miguel Mod
Analista

Tatiane Mota Baltazar
Jornalista

Daniela do Nascimento
Assistente

• Investimento Social

Maria Ângela Gonçalves 
Promotora

Silvia A. Ferreira
Promotora

Itaciara Monteiro
Analista

Kézia Marques
coordenadora

• Administrativo / Ti

Fábio Fedozzi
Gerente

Elizabeth Pereira
Analista de RH / Tesoureira

Priscilla Gomes
Assistente Financeiro

Felipe Braun
Assistente de TI

Daniele Silva Gasperini
Recepcionista

• Voluntariado 

Cristiane Lucio
Coordenadora

• Serviços Gerais 

Nivaldo Pedroso da Motta
Motorista

Vera Lúcia Jorge da Silva
Copeira

• Comitê Científico Médico

Dra. Ana Lúcia Cornacchioni 
ITACI - Instituto de Tratamento Contra o Câncer 
Infantil/SP

Dra. Alita Andrade Azevedo
Fundação de Hematologia e Hemoterapia 
de Pernambuco - HEMOPE/PE

Dr. Ângelo Maiolino 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ

Dr. Bernardo Garicochea 
PUC/RS e Hospital Sírio Libanês/SP

Dr. Carlos Sérgio Chiattone 
Santa Casa de São Paulo e Diretor de Relações
Internacionais da Associação Brasileira  
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular/sp

Dr. Cármino Antônio de Souza 
UNICAMP e Presidente da Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular/SP

Dr. Celso Massumoto 
Hospital Sírio Libanês e Hospital Oswaldo Cruz/SP

Dra. Clarisse Lobo 
HEMORIO - Instituto Estadual de Hematologia 
Arthur de Siqueira Cavalcanti/RJ

Dr. Daniel Tabak 
CENTRON - Centro de Tratamento Oncológico 
e Clínica São Vicente/RJ

Dr. Evandro Maranhão Fagundes 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais/MG

Dr. Frederico Dulley 
Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital  
das Clínicas/SP e Ex-Presidente da Sociedade 
Brasileira de Transplante de Medula Óssea 

Dr. Jairo José do Nascimento Sobrinho 
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dr. Jacques Tabacof 
CPO - Centro Paulista de Oncologia e Hospital 
Israelita Albert Einstein/SP
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Dr. José Salvador R. de Oliveira 
Hospital Santa Marcelina/SP e UNIFESP/SP

Dr. José Orlando Bordin 
Terapia Celular e UNIFESP/Hospital São Paulo e Vice 
Vice-Diretor Cientí¬fico da Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular/SP

Dra. Maria de Lourdes Chaufaille 
Grupo FLEURY e UNIFESP/SP

Dra. Maria Aparecida Zanichelli 
ITACI- Instituto de Tratamento do Câncer Infantil/SP 

Dra. Maria Lydia Melo de Andrea 
Hospital Darcy Vargas/SP

Dra. Monika Conchon 
Hospital das Clínicas de São Paulo/SP e Hospital 
Santa Marcelina/SP

Dr. Nelson Hamerschlak 
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dr. Nelson Spector 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ

Dr. Renato Sampaio 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiânia e Hemolabor/GO

Dr. Ricardo Pasquini 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal do 
Paraná/PR

Dr. Roberto Passeto Falcão 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP 
e Diretor Científico da Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular/SP

Dr. Ronald Pallota 
Central de Transplante de Medula Óssea/BA

Dra. Silvia M. Magalhães 
Serviço de Hematologia do Hospital Universitário 
Walter Cantídio/CE

Dra. Vânia Hungria 
Santa Casa de São Paulo/SP

Dr. Vicente Odone Filho 
ITACI- Instituto de Tratamento do Câncer Infantil 
e Hospital Israelita Albert Einstein/ SP

Dr. Waldir Veiga Pereira 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Santa Maria/RS

Dr. Wellington Azevedo 
Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital 
as Clínicas  e Serviço de Transplante de Medula 
Óssea/MG

Dra.Yana Sarkis Novis 
Hospital Sírio Libanês/SP

Dr.Yuri Vasconcelos 
INGOH - Instituto Goiano de Oncologia 
e Hematologia

• Comitês Científicos de Especialidades

- Enfermagem: 

Eloise C. B. Vieira (Coordenação)
UNIP e UNISANTANNA

Lidiane Soares da Costa 
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Rita Tiziana Verardo Polastrini 
Instituto da Criança - HC-FMUSP/SP

Suzana Azevedo Mosquim
Hospital São Camilo/SP 

Joyce Caroline Dinelli Ferreira
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

- Nutrição:

Carlos Rosario Canavez Basualdo (Coordenação) 
Hospital Sírio Libanês/SP 

Giuliana Salatino 
Hospital Premier e São Paulo Internações 
Domiciliares/SP

Karina Al Assal 
Consultório/SP

Maria Cláudia Bernardes Spexoto 
UNESP Araraquara/SP

Ana Elisa Bombonatto Maba
Fresh Start Bakeries Industrial Ltda

- Odontologia:

Dra. Letícia Bezinelli (Coordenação)
Hospital Israelita Albert Einstein/SP

Dra. Karin Sá Fernandes 
Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, 
Faculdade de Odontologia da USP/SP

Dr. Luiz Alberto V. Soares Júnior 
Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da USP 
e Instituto da Criança -  HC-FMUSP/SP

Dra. Maria Elvira Pizzigatti Corrêa 
Centro de Hematologia e Hemoterapia 
da Universidade Estadual de Campinas/SP

Dr. Paulo Sérgio S. Santos 
Departamento de Estomatologia – 
Faculdade de Odontologia de Bauru da USP/SP

Dra. Rosana Scramin Wakim 
Serviço de Hematologia e Hemoterapia – Santa 
Casa de São Paulo e Hospital Santa Isabel/SP

Dr. Wolnei Santos Pereira 
Hospital Santa Marcelina/SP

Dra. Thaís de Souza Rolim
AME Heliópolis

Dra. Monira Samaan Kallás
Grupo Mais e Câmara Técnica de Odontologia/CRO

- Psicologia:

Maria Teresa Veit (Coordenação) 
Socióloga, psicóloga e psico-oncologista 
pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia 
(SBPO)/SP

Elisa Maria Parahyba Campos 
Professora Associada do Departamento 
de Psicologia  Clínica do IP-USP/SP

Sara Mota Borges Bottino 
Médica psiquiatra do Departamento 
de Psiquiatria da Universidade Federal
de São Paulo: UNIFESP/ SP

Maria da Glória Gimenes 
Psicóloga e psico-oncologista pela 
Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia
(SBPO)/SP

Rita de Cássia Macieira 
Psicóloga e doutoranda em Ciências Aplicadas 
à Pediatria pela Escola Paulista de Medicina – 
Unifesp/SP

Ana Paula Teixeira 
Membro da equipe de psicologia da ABRALE 
e da ABRASTA/SP

- Serviço Social:

Célia Duarte Redó (Coordenação)
Hospital das Clínicas/SP

Iara Cristina Dieb Mingione 
GRAACC/SP

Rosana Bonanho 
Hospital Sírio Libanês/SP

Rita Mara da Cruz Monteiro
Instituto da Criança - SOH/ITACI

Ana Paganini
TMO do Instituto da Criança - HC-FMUSP/SP
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- Terapia Ocupacional:

Marilia Bense Othero (Coordenação) 
Hospital Premier e São Paulo Internações 
Domiciliares/SP

Aide Mitie Kudo 
Instituto da Criança – Hospital das Clínicas 
FMUSP/SP 

Camila Ribeiro Rocha 
Hospital Premier e São Paulo Internações 
Domiciliares/SP

Lydia Caldeira 
ICESP- Instituto do Câncer de São Paulo/SP

Márcia Assis 
Hospital Pérola Byington/SP

Walkyria de Almeida Santos 
GRAAC/SP

Paula Bullara
Instituto da Criança - SOH/ITACI

Tatiana dos Santos Arini
Hospital Premier e ProAtiva Ass.Domiciliar

Deborah Andrea Caous
GRENDACC – Grupo em Defesa da Criança 
com Câncer

- Cuidados Paliativos:

Dra. Sara Krasilcic (Coordenação)
Médica do Hospital do Servido Público Estadual/sp

Dra. Maria Goretti 
Médica do Hospital Samaritano/SP

Ana Lúcia L. Giaponesi 
Enfermeira do Hospital Samaritano/SP

Débora Genezini 
Psicóloga do Hospital Samaritano/SP

Juliana Firmo 
Fisioterapeuta do Hospital Samaritano/SP

Marilia Bense Othero 
Terapeuta ocupacional do Hospital Premier 
e São Paulo Internações Domiciliares/SP

Rita de Cássia Macieira 
Psicóloga e doutoranda em Ciências 
Aplicadas à Pediatria pela Escola Paulista
de Medicina – Unifesp/SP

Rosana Pereira Canuto 
Assistente social do Hospital Samaritano/SP

- Fisioterapia:

Ana Paula Oliveira Santos (Coordenação)
Hospital Servidor Público Estadual/SP

Juliana Firmo 
Fisioterapeuta do Hospital Samaritano 
e AACD/SP

Rosane Lima Kümpel
Hospital Premier

Bianca Azoubel de Andrade
Instituto da Criança – Hospital das Clínicas 
FMUSP/SP 

Talita Rodrigues
GRENDACC – Grupo em Defesa da Criança
com Câncer



Venho acessando o site da ABRALE desde que 
iniciei meu tratamento, e essa ferramenta contribuiu 
muito para as informações que busquei a respei-
to do linfoma. Acompanho os chats, leio os textos 
científicos, enfim, sempre procuro explorar as in-
formações. Desejo força a toda equipe e mais uma 
vez parabéns pelo trabalho que desempenham nas 
questões relacionadas às leucemias e linfomas.

S.G.B – Paciente de linfoma não-Hodgkin 

Obrigado pelo grande apoio que a ABRALE vem 
me dando desde o começo do meu tratamento. 
Com certeza, quando estiver em alta, farei uma visi-
ta para conhecer essa equipe  que tanto me ajudou 
a localizar o medicamento e o apoio para o meu 
tratamento.

A. O – Paciente de leucemia mieloide aguda

A vida de muitos permanece por causa da sua 
existência! Sou muito feliz por ter sido abençoada 
com a cura pós-TMO, há sete anos, e acredito no 
trabalho da ABRALE! Que continue por muitos e 
muitos anos.

R. C. G – Paciente de mielodisplasia

dEPOIMEntOS
dE PACIEntES
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Em 2012, 78 empresas investiram fi-
nanceiramente ou doando seus serviços 
para a ABRALE. Essas empresas se dividem 
nas seguintes categorias:

• Diamante: Contribuem com valores 
acima de R$ 301.000,00 anuais

• Ouro: Contribuem com valores 
de R$101.000,00 a R$300.000,00 anuais

• Pérola: Contribuem com valores 
de R$ 31.000,00 a R$ 100.000,00       

• Prata: Contribuem com valores 
de R$2.400,00 a R$ 30.000,00 anuais 

• Empresa Amiga: empresas que 
contribuem com um valor inferior 
a R$ 2.400,00 anuais.

• Fornecedor Solidário: empresas que 
doam 100% de seus serviços ou produtos.  

• Fornecedor Parceiro: empresas que dão 
desconto especial em seu serviço ou 
produto.

Empresas que investiram na ABRALE em 2012:

Diamante
• Novartis Biociências S/A
• Roche Farmacêutica

Ouro
• Bristol Myers Squibb Brasil
• Bristol Myers Squibb Company.
• GlaxoSmithKline Ltda.
• Novartis Pharmaceuticals Corporation
• Schering Plough
• Zodiac 
.
Pérola
• Cotema Equipamentos e Peças Ltda
• EMS S/A
• Genzyme do Brasil Ltda
• Merck S.A
• Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.
• Phrma - Pharmaceutical Research
• Roche Diagnostica Brasil Ltda
• Takeda Distribuidora Ltda
• The Leukemia & Lymphoma Society
• United Medical Ltda

Prata
• ABIHPEC - Assoc. Bras. da Indústria de 
  Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
• Aché Laboratórios Farmacêuticos
• ADDN Assistência
• Alpha Indústria Metalúrgica Ltda.
• Apema Equipamentos Industriais Ltda
• Associação Comercial de São Paulo
• Associação da Indústria Farmacêutica de   
  Pesquisa - Interfarma
• Banco Panamericano
• Chiesi Farmacêutica Brazil
• Cilene Monteiro Lupi Studio
• Clinica Dermatologica Derma Skin Ltda
• Dasa

• Eurofarma Laborat¢rios S/A
• Fresenius Hemocare Brasil Ltda.
• Fundação Filantrópica AryMax
• Fundação Itaú Social
• Grama Senepol
• HEMOSERVE - Serviço de Hemoterapia
• Industria e Comercio de Madeira JR
• Instituto Azzi
• Interfarma - Echaporã Distribuidora de    
  Produtos Farmacêuticos Ltda.
• Janssen Cilag Farmacêutica Ltda
• Laboratório Quimico Farm. Bergamo Ltda  
  (AMGEN)
• Laboratórios Ferring Ltda
• Laboratórios Pfizer Ltda
• LoveLife - Entertainment Marketing
• Marfrig Alimentos S.A.
• Metalock Brasil Ltda.
• Metalúrgica Convenção de Itu
• Nova Era Engenharia Industrial
• Poliprop Embalagens
• Portcrom Industrial e Comercial LTDA
• Provocateur Club
• Química Amparo Ltda (Ype)
• Restaurante Barbaro
• Restautante JAM
• Sengel Construçäes LTDA
• Suplicy Cafés Especiais
• TB Acessórios do Brasil Ltda
• Yoki Alimentos S.A.

Empresa Amiga
• Acumuladores Ajax
• ASL & Souza Lima Construtora Ltda.
• Comin Automoção

• Fonte Medicina Diagn¢stica
• Instituto de Hematologia e Oncologia 
  da Bahia 
• Instituto Goiano de Onco-Hematologia
• IPERTRONICK - Comercial Etletronica Ltda. 
  (Maxtronick)
• Kyma Comercial Quimica
• Metalúrgica Sam Ltda.
• Montrax
• Tecnopeças Peças Técnicas e Fitas 
  Adesivas Ltda.
• Textil Assef Maluf

Fornecedor Solidário
• Adaltech
• Akna - Tecnologia da Informação
• Bio Ritmo
• Cacau Show
• Casa Cor
• Casas Bahia
• Débora Orru
• Folha de São Paulo
• IK Ideas
• Instituto Cultural Mauricio de Sousa
• Insula Comunicação
• Jovem Pan
• LoveLife - Entertainment Marketing
• Proeza Filmes
• Provocateur Club
• Roberto Oya
• Senac São Paulo
• Studio 61

Fornecedor parceiro
• Adaltech Soluçäes para Eventos
• Aldeia Gráfica
• CIESP  - Centro das Indústrias do Estado 
  de São Paulo
• Copy Center
• Estúdio Paralaxe
• FECOMERCIO
• FIESP - Federação das Indústrias do Estado   
  de São Paulo
• Graficol
• Kodak Brasileira Com. Produtos Para  Imagens

• SENAC - São Paulo
• Inac Sistemas
• Viko Produção e Culinária

Parceiro Nota Fiscal Paulista
• Adriana Degreas
• Anna Pegova
• Armanda Restaurante
• Bacio Di Latte
• Bar Assim Assado
• Bar do Magrão
• Caminito Empanadas
• HP - Hewlett Packard do Brasil Ltda.
• Italy Restaurante
• Lellis Tratoria
• LPQ Alimentos Ltda.
• Metalock Brasil Ltda.
• MMartan
• Olliva Restaurante
• Paper House
• Prazeres da Carne
• Restaurante Trattoria
• Serafina Restaurante
• Supermercado MM
• Tappo Trattoria
• Triangulo Moda
• Zena Café

Agradecimento Especial aos Voluntários
Que participaram de forma muito especial 
dos nossos projetos com:

• Venda de Convites Beneficentes
• Traduções
• Campanhas Institucionais
• Doação de Sangue
• Projeto 1º Parceiro
• Fotografias
• Mestre de Cerimônia
• Palestras
• Consultoria
• Cadastramento de Notas Fiscais
• Doação de imagem para a causa

Conselho Curador
Ao comemorar uma década de trabalho, a 
diretoria da ABRALE convida pessoas com 
grande renome e experiência e inaugura o 
Conselho Curador em outubro de 2012:

• Ernest Egli
• Louis de Charbonnières
• Newton José Leme Duarte
• Geraldo da Rocha Azevedo
• Edgard Hermelino Leite Junior
• Prof. Bresser Pereira

Embaixador da causa e da ABRALE, Rey-
naldo Gianecchini. Ao concluir com êxito 
seu tratamento, se mostrar solicito desde o 
momento do diagnóstico com as ações da 
entidade e demonstrar interesse e preocu-
pação com os objetivos da ABRALE, o ator 
foi convidado em dezembro de 2012 para 
ser oficialmente o embaixador da causa.

PARCEIROS
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Veja as principais ações desenvolvidas em 2012!
A Missão de uma Instituição está associada às 

realizações que contribuem para os seus resultados. 
A Visão é o conjunto de convicções  a respeito cami-
nho que se deve seguir e o que se pretende alcançar 
a curto e a longo prazo. Os Valores são os princípios 
da organização, que asseguram um ambiente sadio 
e ético, que levará ao alcance dos objetivos. 

Para melhor traduzir sua marca, a ABRALE apresen-
tou em 2012 a revisão de sua Missão, Visão e Valores:

• Missão
Alcançar a excelência e humanização do tratamen-
to e qualidade de vida de pessoas com câncer do 
sangue do Brasil, por meio de pesquisa, produção e 
divulgação de conhecimento, mobilização política e 
apoio ao paciente e seus familiares.

• Visão
Ser um instituto de referência mundial e sustentá-
vel em educação e pesquisa, para a cura de pessoas 
com câncer do sangue.

• Valores
Foco no paciente com: Ética, Profissionalismo, Cui-
dado Integral, Igualdade, Acolhimento, Fé, União e 
Amor.

Números Institucionais:

• Portal Abrale
500 mil acessos únicos

• Redes Sociais
Facebook (Perfil) – 5.167 amigos
Facebook (Página) – 5.880 “Curtir”

Twitter – 1972 seguidores

Parabéns ABRALE!
No dia 10 de setembro, a ABRALE completou 

uma década de apoio ao paciente com câncer do 
sangue. Nestes 10 anos, nossa atuação contribuiu 
para que milhares de pessoas com câncer do san-
gue tivessem acesso aos avanços que a ciência pos-
sibilitou e, desta forma, assegurou-lhes significativa 
melhora na qualidade de vida.

Para comemorar todas as vitórias conquistadas 
em prol da Onco-Hematologia, diversos artistas, 
dentre eles Reynaldo Gianecchini, Danilo Gentili, 
Maria Fernanda Cândido e Maurício de Sousa, grava-
ram um vídeo parabenizando a entidade por todo o 
trabalho realizado.

Festa!
Além do vídeo, a associação realizou uma festa 

beneficente no dia 7 de novembro, na boate Provo-
cateur, em São paulo. Dentre as celebridades que 
apadrinharam a causa e compareceram ao evento 
estavam Íris Stefanelli, Isabella Fiorentino e Patrícia 
de Sabrit. Parte da renda arrecadada na festa foi re-
vertida para os projetos da instituição.   

Pesquisa com os públicos
A ABRALE realizou em parceria com o Instituto 

de Pesquisa Albar uma importante pesquisa qualita-
tiva com médicos e pacientes. Este projeto foi criado 
com o intuito de compreender as principais neces-
sidades deste público, e entender o que esperam  
de uma organização de pacientes. Os resultados 
foram muito relevantes, e a partir disso será possí-
vel rever alguns serviços e projetos da associação, 
tornando-os ainda mais eficazes. 

nOvIdAdES
InStItUCIOnAIS
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Sabe o que é PTI? A ABRALE te explica:
Em 2012, a ABRALE passou a oferecer apoio às 

pessoas com PTI – Púrpura Trombocitopênica Idiopáti-
ca, doença na qual os anticorpos atacam as plaquetas 
do próprio corpo, resultando no aumento da destrui-
ção destas e na diminuição de sua produção no orga-
nismo, causando hematomas na pele e sangramentos.

Pacientes com PTI também terão acesso a ma-
teriais informativos, como folder e manual, além de 
ter apoio jurídico e psicológico gratuitos. Para obter 
mais informações, acesse www.abrale.org.br. 

Primeiro Parceiro
Esse programa aproxima ex-pacientes ou seus 

familiares de pacientes recém-diagnosticados.  Os 
primeiros recebem treinamento e orientação para 
atuarem junto aos pacientes de diagnóstico recente, 
com o intuito de mostrar-lhes caminhos para uma 
melhor compreensão a respeito da nova situação.

O Primeiro Parceiro já está em sua quarta fase, 
tendo assistido um total de 140 pacientes. 

Acompanhamento social
trata-se do acompanhamento psicossocial de 

pacientes e familiares selecionados de acordo com 
a complexidade ou gravidade de suas demandas ao 
longo do tratamento. O programa tem como obje-
tivos: aproximar os pacientes e familiares da Asso-
ciação; levantar e acompanhar as necessidades dos 
pacientes ao longo do tratamento, auxiliando-os a 
solucioná-las; fornecer subsídios para a elaboração 
de futuros projetos da associação.

Em 2012, foram atendidos 28 pacientes e 32 fa-
miliares, totalizando 60 atendimentos.  

Projeto Reciclar
Tem por finalidade o aprimoramento do traba-

lho de voluntários que atuam na área da Oncologia, 
enfatizando os aspectos formativos e motivacionais. 
Realizado no dia 15 de abril, 32 voluntários partici-
param da ação.

Comitê de Fisioterapia
Agora a ABRALE também conta com fisiotera-

peutas no respectivo Comitê de Especialidade. 
Com os avanços científicos, cada vez mais o 

tempo de sobrevida aumenta para os pacientes 
onco-hematológicos. Porém, o tratamento intensivo 
ainda pode causar limitações físicas importantes e o 
fisioterapeuta torna-se essencial na preservação da 
qualidade de vida. 

Este novo Comitê será uma fonte de informa-
ções para esclarecimento das dúvidas referentes 
aos aspectos funcionais físicos no pré e pós-tra-
tamento, além de desenvolver projetos sobre a 
atuação fisioterapêutica na Oncologia.

Números 
*Dados referentes ao período de Janeiro a Novembro

• Cadastro Nacional
3.833 novos cadastrados, totalizando um público de 
39.187 pessoas

• Linha Telefônica 0800
3844 dúvidas esclarecidas por meio da linha 0800

• Fale Conosco
2464 e-mails respondidos  no “Fale Conosco”

dEPARtAMEntO dE 
APOIO AO PACIEntE

• Apoio Psicológico
310 atendimentos individuais (na sede da Abrale)
101 atendimentos on-line (MSN e Skype)
20 grupos terapêuticos, realizados, com um total de 
45 participantes

• Apoio Jurídico
593 pessoas foram atendidas pessoalmente, por te-
lefone e via redes sociais, e 317 e-mails respondidos. 

• Atendimento Nutricional
24 pacientes consultaram os profissionais do Comi-
tê de Nutrição da ABRALE.  

Núcleos Regionais
2012 foi um ano de crescimento e fortalecimento 

da rede de relacionamento com os pacientes e com 
instituições de saúde importantes das diversas regiões.

Foram realizados 2.829 novos cadastros pelos 
representantes dos 12 núcleos regionais da ABRA-
LE, além de onze novas parcerias com importantes 
centros de tratamento presentes no país, e cam-
panhas locais de conscientização de sintomas das 
doenças.

Individualmente, os representantes tiveram 
orientação psicológica promovida pela equipe de 
psicologia da ABRALE para lidar melhor com os sen-
timentos gerados pelo convívio com pacientes e 
ambientes hospitalares.

Houve treinamento com o grupo, em oportu-
nidade de confraternização e proposta de novos 
desafios para 2013, visando promover maior atua-
ção local na defesa de melhores políticas públicas 
de saúde.
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Saúde para todos
No dia 17 de janeiro, a presidente da ABRALE e 

ABRASTA, Merula Steagall, reuniu-se com o governa-
dor do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para 
discutir melhorias na Saúde. 

O Governador se colocou à disposição para 
ajudar ambas as Associações no que se refere às 
condições para melhor atender a população. “Nos-
so papel é oferecer Saúde pública de qualidade. A 
ABRALE e ABRASTA estão no caminho certo, ofere-
cendo informação confiável”, comentou Alckmin.

Encontro com o Ministério da Saúde
Durante o ano, por diversas vezes os represen-

tantes da ABRALE e da ABRASTA compareceram 
ao Ministério da Saúde, a fim de acompanhar o an-
damento das demandas trazidas pelos pacientes. 
No dia 8 de agosto, Merula Steagall, presidente da 
ABRALE, esteve com o Dr. Alexandre Padilha, minis-
tro da Saúde, para entregar-lhe documentos que 
pedem melhorias no tratamento do mieloma múl-
tiplo e mais segurança nas transfusões de sangue.   

O Manifesto do NAT foi assinado por 5.669 pes-
soas, objetivando a implantação em todos os cen-
tros de saúde pública do país do Teste NAT, que ofe-
rece uma segurança maior quanto à contaminação 
pelo vírus HIV, hepatites B e C e sua detecção no 
sangue.  

No encontro, também foram discutidas a im-
portância da ampliação de conhecimento da po-
pulação a respeito do mieloma múltiplo e a neces-

sidade de maior atenção para o registro pela Anvisa 
da Lenalidomida, medicamento mais eficaz para o 
tratamento da doença. 

ABRALE e CNS
Pelo terceiro mandato consecutivo, a Associa-

ção está representando os pacientes onco-hemato-
lógicos no Conselho Nacional de Saúde (CNS), ór-
gão que tem por missão a deliberação, fiscalização, 
acompanhamento e monitoramento das políticas 
públicas de saúde.

O CNS está vinculado ao Ministério da Saúde 
e dentre suas competências estão: aprovar o or-
çamento da saúde, e acompanhar sua execução 
orçamentária; aprovar a cada quatro anos o Plano 
Nacional de Saúde. 

LMC em foco
Em 2011, o Ministério da Saúde assinou a Por-

taria de nº 90 que limitava o fornecimento dos me-
dicamentos Dasatinib e Nilotinib, de segunda linha 
para o tratamento da leucemia mieloide crônica 
(LMC), apenas a 15% no atendimento. Caso exce-
desse esse número, o Estado deixaria de fornecer 
o medicamento e milhares de pacientes ficariam 
destinados.

Ciente desse fato, a Associação enviou Ofícios 
ao ministro da saúde, Alexandre Padilha, e ao Minis-
tério Público, solicitando a revogação e suspensão 
desta portaria. 

No dia 14 de fevereiro, foi publicada no Diário 

POlítICAS
PúblICAS

da União (D.O.U.) a Portaria nº 122, estabelecendo 
mudanças na linha terapêutica para a LMC. Assim, o 
percentual de crítica para o tratamento de segunda 
linha passa a ser de 25%. 

Quimioterapia oral
O Senado aprovou em maio deste ano projeto 

de lei desenvolvido pela senadora Ana Amélia Le-
mos (PP-RS) que obriga os planos de saúde a co-
brirem o tratamento de quimioterapia de uso oral. 
Pelo texto, os pacientes com câncer passam a ter 
cobertura dos planos de saúde para a quimioterapia 
oral, inclusive depois de receberem alta hospitalar 
- ou nos casos em que iniciarem diretamente o tra-
tamento em casa.

Atualmente, esse tipo de tratamento representa 
mais de 30% das opções terapêuticas disponíveis no 
mercado. Segundo estimativas, em 2021 a quimio-
terapia oral corresponderá a 80% das opções tera-
pêuticas em Oncologia. 

Em reunião com a senadora, representantes da 
Abrale elogiaram a iniciativa, já que com essa con-
quista, os pacientes passam a realizar o tratamento 
com menor agressão ao organismo como um todo, 
incluindo questões de ordem emocional.

OAB – Comissão de 3º Setor
Este ano, a ABRALE, por meio de sua advogada 

Andréa Bento, passou a ser membro efetivo da Co-
missão de 3º Setor da OAB/SP (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil).   
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Informação faz a diferença!

Chat Abrale
Os “Chats ABRALE” acontecem semanalmente, 

às quintas-feiras, em de salas de bate-papo virtuais.
Tem por objetivo o esclarecerecimento das dúvidas 
dos pacientes. Com capacidade para 40 participan-
tes, especialistas das áreas médica, jurídica e demais 
especialidades de saúde, são convidados a conduzir  
a orientação a respeito de diferentes temas. 

Em 2012 aconteceram 22 chats, com 652 par-
ticipantes até Dezembro. 

Revista da Abrale
A Revista da ABRALE, que tem como foco o pa-

ciente onco-hematológico, apresenta matérias nos 
temas Corpo, Mente e Espírito.  É distribuída gratui-
tamente por correio para o mailing interessado e em 
centros de tratamento de todo o Brasil. A revista é 
publicada trimestralmente e tem uma tiragem de 30 
mil exemplares por edição.

Toda ajuda conta
Sucesso é a palavra que se associa à campanha 

da ABRALE “Toda Ajuda Conta”, realizada no mês de 
fevereiro com foco na captação de recursos e estre-
lada pelo ator Reynaldo Gianecchini.

Veículos de peso como Folha de São Paulo, O Es-
tado de São Paulo, Veja, Contigo!, Quem e UOL divul-
garam a informação a milhares de pessoas de todo 
o Brasil. Na Rede Globo conseguimos espaço para a 
inserção do vídeo gravado pelo ator, durante toda a 
programação da emissora.

Sangue seguro
No dia 18 de junho, semana em que se comemo-

ra o Dia Mundial da Doação de Sangue (14), a ABRA-
LE e a ABRASTA realizaram um seminário com o tema 
“Sangue seguro salva vidas. Quando será obrigatório 
o NAT para HIV, hepatite B e hepatite C no Brasil?”

ONAT
TESTE
ACIDO
NUCLEIC

Mediado pela apresentadora da Record, Ana 
Paula Neves, o evento contou com nomes como Dr. 
Guilherme Genovez, coordenador geral de sangue 
e hemoderivados do Ministério da Saúde, Dr. José 
Kutner, diretor do banco de sangue do Hospital Al-
bert Einstein e Dr. Silvano Wendel, diretor médico do 
banco de sangue do Hospital Sírio Libanês.

No evento,  Dr. Guilherme Genovez assegurou 
que todos os centros de saúde públicos realizarão o 
teste NAT em suas bolsas de sangue. 

Mieloma múltiplo em foco
O seminário “O Tratamento da Pessoa com Mie-

loma Múltiplo no Brasil”, realizado pela ABRALE no 
dia 10 de agosto, teve por objetivos a busca por 
ferramentas para ampliar o conhecimento da po-
pulação a respeito deste tipo câncer e a demanda 
de maior atenção das autoridades presentes no 
Governo para o registro da lenalidomida (nome co-
mercial Revlimid®). 

Para debater sobre o tema, participaram o Dr. Antô-
nio Palumbo, chefe da Unidade de Mieloma Múltiplo 

da Universidade de Torino (Itália), Dr. Dirceu Raposo,  
ex-diretor presidente da Anvisa, Dr. Robert Bwi-
re, responsável pela farmacovigilância da Celge-
ne (EUA) e Dra. Vânia Hungria, hematologista da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo. 

Inserções na mídia
Para que todas as campanhas e programas da 

Associação tenham visibilidade e para que a infor-
mação chegue ao maior número possível de pes-
soas, a ABRALE conta internamente com uma jor-
nalista para assessoria de imprensa, estabelecendo 
contato com os principais veículos e garantindo 
que os assuntos mais relevantes para a área da saú-
de no Brasil estejam sempre em pauta.

Abraço Amigo
Para dar continuidade ao Movimento Contra o 

Linfoma, a ABRALE criou nas redes sociais uma ação 
com foco na captação de recursos: as pessoas que 
fizessem uma doação para a Abrale concorreriam a 
um abraço de Reynaldo Gianecchini.

Por meio de um sorteio, cinco pessoas foram 
escolhidas para o encontro com o ator, que acon-
teceu no dia 8 de dezembro na cidade de São 
Paulo. 

Na ocasião, Gianecchini também aceitou o 
convite para se tornar embaixador da Associação. 
“A Abrale foi muito importante no meu tratamento 
e eu acredito nas ações que essa instituição pro-
move. O público está ganhando muita informa-
ção, a causa tem grande sensibilidade, até porque 

traz orientações bem claras sobre a doença, além 
de dar suporte a quem está enfrentando um trata-
mento”, disse.

Mais de 600 pessoas fizeram doções e toda a 
renda será revertida para os projetos da ABRALE.

22/09 - Dia Mundial da Leucemia Mielóide Crônica
A data criada por associações de pacientes 

de todo o mundo não foi escolhida por acaso. A 
LMC se distingue dos outros tipos de leucemia 
pela presença de uma anormalidade genética 
nos cromossomos das células doentes, os de 
número 9 e 22, denominado cromossomo Phi-
ladelphia (Ph+). 

A ABRALE lançou uma campanha informativa, 
e intitulada “Eu Convoco Você”, para alertar a popu-
lação sobre a doença. Como padrinho, contamos 
com a participação do ex-nadador Fernando Sche-
rer, o Xuxa, campeão mundial Olímpico. 

Quem Ajuda Amigo É
Esse é o novo slogan da campanha Movimento 

Contra o Linfoma, realizada pela ABRALE pelo ter-
ceiro ano consecutivo. Em 2012, novamente tive-
mos como padrinho Reynaldo Gianecchini.

O ator gravou um vídeo reforçando a impor-
tância do apoio no momento do diagnóstico. Nele, 
Gianecchini convida às pessoas a se tornarem seus 
“Amigos” nessa causa. 

Toda a campanha foi realizada na Web. Milhares 
de pessoas entraram no Movimento. Para assistir  
ao vídeo e compartilhar essa mensagem, acesse 
www.facebook.com/movlinfoma. 

InfORMAçãO/
EdUCAçãO
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Alianza Latina
A Alianza Latina foi formada em 2006. Dirigida 

pela ABRALE, tem o objetivo de oferecer capacitação 
em gestão estratégica para organizações que pres-
tam apoio a pacientes com doenças do sangue. 

É uma rede que hoje agrupa 63 entidades, 
presentes em 19 países da América Latina, além 
de Estados Unidos e Espanha. Juntos, esses gru-
pos atendem a cerca de 135 mil pacientes e seus 
familiares. 

São diversos os programas de capacitação ofe-
recidos gratuitamente aos membros, como chat 
com especialistas, espaço virtual no site para troca 
de experiências e conhecimentos entre as organiza-
ções, newsletter enviada mensalmente com notícias 
sobre o terceiro setor, casos de sucesso compartilha-
dos pelos membros, etc.

Em 2012, além dos programas acima, foi realiza-
do o 7º Fórum Latinoamericano para Organizações 
de Apoio a Pessoas que Convivem com Doenças do 
Sangue, organizado pela Alianza Latina. O evento 
aconteceu dos dias 25 a 28 de novembro, no Panamá.

O Fórum tem como principal objetivo fomentar a 

profissionalização e a cooperação entre as instituições 
do continente voltadas ao apoio a pacientes com en-
fermidades hematológicas.

No total, estiveram presentes 89 representantes 
de 39 organizações de toda a América Latina. Durante 
o Fórum, além de trocar experiências, todos puderam 
participar de palestras sobre temas variados ligados a 
Saúde.

Programa Dodói
Em 2012, mais seis centros implantaram o Pro-

grama Dodói: Hospital Quinta Dor - RJ, Hospital Mu-
riaé - MG, Hospital da Criança de Brasília - DF, Hospi-
tal Universitário Oswaldo Cruz - PE, Hospital Erasto 
Gaertner - PR e Hospital Darcy Vargas – SP. 

Hoje são 11 instituições aplicam o programa, 
que tem por objetivo facilitar a expressão de senti-
mentos, a comunicação e a integração entre a crian-
ça (3 a 14 anos) e a equipe de cuidadores, contri-
buindo para seu restabelecimento. 

Aulas À Distância
O programa de “aulas à distância” da ABRALE 

de aulas gravadas por profissionais de saúde e 
pela apresentação de outros assuntos relaciona-
dos à realidade dos pacientes oncológicos. Re-
presenta uma oportunidade importante e atual 
de aprendizado para  todos os interessados nos 
temas. As aulas ficam disponíveis no site da Asso-
ciação e, ao todo, já foram assistidas por mais de 
1.100 pessoas.

Em 2012 o programa teve seu formato re-
formulado, tornando as aulas mais modernas e 
dinâmicas, para facilitar o envolvimento e enten-
dimento de pacientes, familiares, profissionais de 
saúde e outros interessados.

Teleconferência – LLC e LNH
Dia 13 de setembro, aconteceu a Teleconferên-

cia ABRALE: Atualização em Linfoma Não-Hodgkin 
e Leucemia Linfóide Crônica – Novidades no Trata-
mento e Diagnóstico. 

O Dr. Christopher R. Flowers, professor de me-
dicina nos EUA, falou sobre o diagnóstico, a im-

portância dos estudos clínicos e os avanços no 
tratamento. Houve participações de pacientes de 
todo o Brasil e o áudio da teleconferência está dis-
ponível no site da ABRALE. 

Programa Alliance
Dirigido a pacientes com leucemia mielóide crô-

nica (LMC), o Programa Alliance – Suporte ao Pacien-
te da ABRALE consiste em pesquisa realizada por te-
lefone, com os pacientes cadastrados na Entidade, 
voltado ao entendimento  do fluxo no sistema de 
saúde desde o diagnóstico além de aspectos ligados 
à qualidade de vida e à adesão ao tratamento.

O programa também tem como objetivo edu-
car, motivar e estimular a adesão do paciente ao 
tratamento, esclarecendo aspectos da doença e a 
importância de seguir as orientações da equipe de 
saúde, para que sejam alcançados melhores resulta-
dos com o tratamento.

Em 2012 o Programa Alliance completou 4 anos 
de apoio ao paciente de LMC, e já conta com 2017 
participantes em 4 pesquisas.

PROgRAMAS
E PROjEtOS
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Casa Cor 2012
Há seis anos, ABRALE, ABRASTA e Casa Cor tra-

balham juntas em prol dos pacientes com câncer 
do sangue e talassemia de todo o Brasil.

No dia 20 de junho realizamos um jantar soli-
dário durante a Casa Cor no restaurante Badebec, 
com a presença de 170 pessoas. Como mestre de 
cerimônia contamos com a participação de Carlos 
Moreno, conhecido em todo o Brasil pelos comer-
ciais da Bombril. 

Toda a renda arrecadada foi revertida para os 
projetos da Associação.

Feijoada Pimenta Laranja
O evento aconteceu no dia 23 de junho, com  

show de Serjão Loroza e sua banda, Us Madureira, 
além de uma apresentação com o Oscar Filho, apre-
sentador do CQC. 

Cerca de 300 pessoas compareceram ao jantar 
e o logo da ABRALE foi encartado em mais de 2 mil 
convites enviados pela agência de entretenimento 
Love Life, organizadora do evento. Parte do valor foi 
revertida para os projetos da Associação.  

Leilão beneficente
A edição 2012 da Feicorte, Feira Internacional 

da Cadeira Produtiva da Carne, contou com o Leilão 
de Genética Parceiros do Senepol, realizado no últi-
mo dia 15 de junho.

Na ocasião, nossos projetos foram agracia-
dos com um percentual do resultado do remate  
dos seus lotes. A parceria prevê ainda mais dois 
leilões, que serão realizados pelos mesmos organi-
zadores por meio do Canal do Boi ainda este ano. 

Certificados e Inscrições 
OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Inte-

resse Público (Processo MJ n° 08071.001060/2005-31)

Prêmios e Reconhecimentos
No âmbito internacional, a presidente da ABRA-

LE, Merula Steagall, pelo impacto de seu trabalho 
e dos programas implementados pela Associação.

Em 2008 foi convidada pela Ashoka – organiza-
ção mundial sem fins lucrativos, pioneira no apoio 
a empreendedores sociais – para ser uma de suas 
representantes brasileiras.

EvEntOS SOCIAIS/
CERtIfICAdOS E  InSCRIçÕES
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Auditoria
O processo de auditoria é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da ABRALE, e aumenta 

sua credibilidade perante os apoiadores. Além disso, valida a prestação de contas da Associação. A auditoria 
externa é feita na ABRALE, desde 2008, pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes.

Além da auditoria fiscal e contábil, a Associação também possui um processo de auditoria para os controles 
internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial, garantindo que as melhores práticas organizacionais 
sejam adotadas pela administração.

CNPJ/MF 05.404.321/0001-75
Demonstração do Resultado do Exercicío
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012
(Em Reais - R$)

Receita Bruta   2.995.588,60
Doações - PJ       189.105,70
Doações - PF    313.731,53
Patrocinios    2.492.751,37

Receita Operacional Líquida 2.995.588,60

Lucro Bruto   2.995.588,60

Despesas C/ Serviços Ao Paciente -2.493.743,55
Despesas c/ Equipe   -1.422.920,94
Despesas Diretas   -58.438,54
Despesas c/ Marketing   -619.462,79
Depesas c/ Congressos e Eventos  -222.313,17
Despesas c/ Comitê/Conselho    -1.150,76
Despesas c/ Núcleos   -169.457,35

Despesas Gerais   -166.316,03
Depesas Administrativas   -157.246,07
Depesas c/ impostos e taxas   -9.069,96

Resultado Financeiro  -124.695,38
Receitas Financeiras   8.391,36
Despesas Financeiras   -133.086,74
  
Outras Receitas / (Despesas)   10.263,13
  
Resultado Operacional  221.096,77
  
Provisão Para IRPJ / CSLL  0,00
  
Lucro / (Prejuizo) Líquido   221.096,77
do Exercício    

Demonstração dos Superávit / ( Déficit )  
Superávit / ( Déficit ) Acumulados  -140.274,28
Resultado do Período   221.096,77
    
Saldo dos lucros / Prejuizos  80.822,49

CNPJ/MF 05.404.321/0001-75
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012
(Em Reais - R$)

ATIVO
Circulante  
Caixa e Equivalentes de Caixa   72.589,47 
Moeda Estrangeira               -   
Clientes         56.312,70 
Dividendos/JCP a Receber                -   
Adto. de Salários/ Férias / Fornecedor       1.256,57 
Impostos a Recuperar              -   
Outras Contas a Receber       251.295,62 
Estoques                -   
Estoques em Transito                -   
Despesas a Apropriar           -   
Total do Ativo Circulante  381.454,36 
  
NÃO CIRCULANTE  
Realizável a Longo Prazo  
Créditos Coligadas/Controladas             -   
Depósitos Judiciais              -   
Outros Créditos                -   
Total do Realizavel a Longo Prazo          -   
  
Investimentos  
Investimentos              -   
Participações em Controlada             -   
Outros Investimentos               -   
Total dos Investimentos            -   
  
Ativo Imobilizado  
Imobilizado        31.125,80 
Intangível     29.857,77 
Total do Ativo Imobilizado   60.983,57 
Total do Ativo Não Circulante   60.983,57 
TOTAL DO ATIVO    442.437,93 

PASSIVO  
Circulante  
Fornecedores         185.316,75 
Empréstimos e Financiamentos              -   
Impostos, Taxas e Contribuições   48.600,52 
Dividendos a Pagar           -   
Provisões    84.008,15 
Outras Contas a Pagar   43.690,02 
Mutuos c/Sócios              -   
Total do Passivo Circulante   361.615,44 
  
NÃO CIRCULANTE  
Exigível a Longo Prazo  
Adiantamentos Clientes                -   
Empréstimo e Financiamentos              -   
Dívida com Pessoas Ligadas                -   
Outras Obrigações a Pagar                -   
Provisões Perdas Equivalencia              -   
Total do Passivo Não Circulante          -   
  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
Capital Social Realizado            -   
Reservas de Capital            -   
Reservas de Lucros            -   
Ações em Tesouraria              -   
Ajustes de Avaliação Patrimonial          -   
Superávit / ( Déficit ) - Acumulados  (140.274,28)
Superávit / ( Déficit ) - do Período  221.096,77 
Total do Patrimônio Líquido  80.822,49 
TOTAL DO PASSIVO   442.437,93 

fInAnCEIRO



34

precisamos da sua ajuda para garantir 

a continuidade de todos os nossos 

serviços e projetos. 

Entre em contato e conheça as diversas 

formas de contribuir para a abralE.

r. pamplona, 518, 5º andar
telefone: 11 3149-5190
0800 773 99 73
abrale@abrale.org.br
www.abrale.org.br

100% de esforço onde houver 1% de chance



100% de esforço onde houver 1% de chance


