Garanta uma ceia natalina FIT e ainda ajude crianças com câncer

A Cozinha FIT&FAT e a sua chef Nathália Araújo, se juntam ao GACC– BA – Grupo de Apoio à
Criança com Câncer, pelo segundo ano consecutivo, com a intenção de fazer o fim de ano mais
feliz para as crianças assistidas por esta instituição.
Com este objetivo, lançamos hoje, oficialmente, a Campanha Dezembro Solidário 2018, para a
qual a Cozinha FIT&FAT criou um e-book com 10 receitas de refeições saudáveis para as festas
de Natal.
Geralmente, costumamos meter o pé na jaca” nessas festas, então, nada melhor para garantir um
fim de ano mais FIT mas, não menos delicioso, e ainda com uma pitada de responsabilidade
social!
O e-book já está disponível na loja Online da Cozinha FIT&FAT.
Pelo valor de apenas R$6,00, o livro digital pode ser adquirido durante todo o mês de dezembro,
pela internet. Todo o valor arrecadado na venda deste produto será destinado ao GACC-BA.
Com essa ação, a Cozinha FIT&FAT pretende arrecadar recursos para o tratamento dos
pacientes daquela instituição e disseminar esse sentimento de ajudar a quem precisa.
Então…ao adquirir o nosso e-book, você vai estar, além de, ajudando a quem precisa, mantendo a
forma no fim de ano e entrando em 2019 com a sensação de dever cumprido.
E então, vamos ajudar?
Para adquirir o e-book acesse: http://loja.cozinhafitefat.com.br/
Saiba mais sobre o GACC-BA
O GACC –BA – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia foi criado em 1988 com a missão de
prestar à criança e ao adolescente, em condições sócio-econômicas desfavoráveis, todo o apoio
necessário à realização do tratamento desta doença.
Atualmente o GACC-BA é responsável pela assistência de cerca de 240 pacientes por mês.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), na Bahia, a cada ano são registrados
aproximadamente 500 novos casos de crianças com câncer e destas, cerca de 50% são
encaminhados para a instituição, que oferece mais de 20 serviços e benefícios gratuitos e
continuados aos seus pacientes e acompanhantes.
Esse dado nos mostra a relevância dessa instituição no estado da Bahia. O trabalho realizado pelo
grupo é de fundamental importância para o tratamento de crianças e adolescentes carentes que
sofrem do câncer. Passados 29 anos desde a sua fundação, a instituição orgulha-se de estar
contribuindo para que as chances de cura atinjam, hoje, mais de 80%, sem que nenhum paciente
tenha abandonado o tratamento.
Para saber ainda mais sobre a instituição acesse: http://www.gaccbahia.org.br/
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