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 MENSAGEM DO PRESIDENTE

Aos voluntários, a nossa gratidão. A
preservação da vida é a razão da
nossa existência — e a saúde é o

alicerce da felicidade. Por isso,
comove o envolvimento voluntário

A generosidade e doação fizeram,

em torno de ações capazes de

verdadeiramente, a diferença na vida

promover a vida e a saúde. Mas vida

da população mogiana. Neste

e saúde ganham um sentido ainda

documento, compartilhamos nossa

mais abrangente quando somos

atuação em 2021 — mais do que

guiados por um propósito maior.

números, há dedicação e amor ao

Assim, o trabalho dos voluntários

próximo. Também compartilhamos

que dedicam parte de seu tempo em

nossa atuação estratégia para

benefício do outro é um ato que

fomentar o avanço das ações do

precisa ser louvado por todos nós,

CECAN. Diante da fortaleza da

especialmente, quando os desafios

bondade, aproveitamos o momento

que estão diante de nós são ainda

para dedicar nosso agradecimento

maiores, como tem acontecido

aos quase 100 voluntários e todo os

nesses tempos de pandemia.

outros que contribuíram ou que
seguem ajudando e escrever essa
nossa história. Muito obrigado e que
Deus os abençoe!
Pe. Charles Fernando Gomes
Presidente

 QUEM SOMOS

Há quase duas décadas, o
CECAN contribui na
promoção da saúde, de
modo contínuo e
planejado, sempre em
busca do bem-estar dos
pacientes, alinhados ao
propósito do respeito ao
ser humano, que está por
trás de cada uma das
ações permitem o
cuidado ao próximo.
Desde sua fundação, em
2002, foi caracterizado
como uma associação
civil de direito privado,
sem fins lucrativos,

qualificada como entidade
pública e organizada
conforme a legislação
vigente no Brasil.
O CECAN é certificado
como Entidade Beneficente
de Assistência Social
(CEBAS) na área saúde,
conforme portaria nº 808,
de 26 de agosto de 2020,
um reconhecimento do
governo sobre a
importância das atividades
oferecidas pela entidade
para a coletividade.

83
Funcionários
94
Voluntários
Mogi das Cruzes - SP
Parauapebas - PA

 ATENDIMENTOS

um estado de completo bemestar físico, mental e social e
não somente ausência de
afecções e enfermidades
Qualidade de vida, (OMS)

Seguindo a definição de saúde pela
Organização Mundial de Saúde, o
CECAN realiza ações que promovem
melhoria da qualidade de vida, a sede
do CECAN, em Mogi das Cruzes/SP,
ofereceu às pessoas com câncer e
seus familiares um “Espaço de
Convivência”, de forma gratuita, que
promoveu ações pertinentes ao bem
estar psicossocial.

Atendimentos em São Paulo
São os atendimentos realizados: fisioterapia, nutrição, psicologia,
serviço social, apoio jurídico, atividades artesanais, práticas integrativas
e complementares, palestras/lives, aulas de espanhol, inglês, dança do
ventre, pintura de mandala, violão e outros.

4.175
Total de atendimentos

Geraram

3.455

Atendimentos gratuitos

 ATENDIMENTOS NO PARÁ

362.367

Total de atendimentos
entre consultas e exames
Consultas em clínica médica,
pediatria, ortopedia, ginecologia,
urologia, neurologia, cardiologia,
oftalmologia, psicologia,
fonoaudiologia.
Exames de radiologia,
mamografia, densitometria
óssea, ultrassonografia,
análises clínicas, cardiologia
e espirometria.

Com mais de 30 anos de história, a
clínica localizada em Parauapebas/PA
é reconhecida como um dos maiores
e mais respeitados centros de
medicina diagnóstica e ocupacional.
A clínica foi inaugurada m 1990
totalmente voltada à promoção do
bem-estar dos trabalhadores. Oferece
para seus clientes de planos de saúde
privado e particulares, um laboratório
de análises clínicas com alta
tecnologia e um centro médico com
várias especialidades.

Em 2021, com o objetivo de levar seus atendimentos de forma gratuita aos municípios
de Parauapebas, Piçarra e Eldorado dos Carajás, a unidade pactuou diferentes
atendimentos com as Secretarias Municipais de Saúde, levando o atendimento de
qualidade às regiões de grande vulnerabilidade social. Ao total foram 428
atendimentos gratuitos realizados.

 VOLUNTÁRIO
Aula de pintura em mandala

O trabalho voluntário faz parte
da história do CECAN desde a
sua fundação e ainda sob
efeito da pandemia do
coronavírus, os voluntários
permaneceram atuantes à
distância por todo ano de
2021.

ÁREA DE ATUAÇÃO

Nº HORAS
VOLUNTÁRIAS

Apoio jurídico

22

Atividades artesanais

872

Atendimentos/Oficinas

Em 2021 contamos com 61
postos de arrecadação que
geraram 57.123 cupons,
lançados por 17 voluntários,
perfazendo um total de

R$ 35.925,28

Terapêuticas

859

Bazar

305

Eventos

237

Lançamentos cupons – NFP

303

Outros

193

94 Voluntários
2.791 horas de trabalho
voluntário

 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Todas as doações recebidas

Doações,
um ato de amor!

no CECAN, foram direcionadas
aos pacientes e seus
familiares. O desemprego
decorrente da pandemia de

59% dos pacientes têm
renda per capita de até 1
salário mínimo, seguido de

30% com renda de até 2
salários.

COVID-19 contribuiu ainda
mais para situação de baixa
renda familiar, evidenciando a
necessidade de ações sociais
efetivas, atuantes e
norteadoras

18.934
Itens doados

Geraram

334

Cestas básicas

932

Kits com itens
diversos

Beneficiaram

113

Pacientes e familiares

 DESEMPENHO FINANCEIRO

Qualquer organização da
sociedade civil é uma
instituição de interesse
público, mantida por meio
de recursos do setor
privado ou de pessoas
físicas. Mesmo sem
lucro, planejar as
questões financeiras de
uma organização é
essencial para ajudar
quem mais precisa.
A seguir os dados
financeiros consolidados.

 DESEMPENHO FINANCEIRO

complementares também se adaptaram bem e continuaram com os atendimentos a
distância.

