Em solenidade alusiva ao “Setembro Cidadão”, deputado Tomba Farias homenageia fundador da Casa D
Sáb, 07 de Setembro de 2019 08:37 -

Em solenidade realizada na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira, 05, em comemoração ao
"Setembro Cidadão", o deputado estadual Tomba Farias (PSDB) homenageou o empresário
Rilder Campos, fundador da Casa Durval Paiva de Apoio a Criança com Câncer, uma
instituição benemérita que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social. O parlamentar lembrou na ocasião que a Casa Durval Paiva é reconhecida
nacionalmente.

Em 2017, a Casa Durval Paiva foi reconhecida como uma das 100 melhores Ongs do Brasil e a
melhor do Nordeste. Em 2018 foi escolhida como a Melhor Ong do Brasil pelo Instituto Doar.
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Este ano, foi contemplada pelo Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais como vencedora na
categoria "Organizações de Médio Porte", por sua excelência e transparência em gestão.

"Trata-se de uma homenagem mais do que merecida, a uma pessoa que, no comando de uma
equipe solidária e comprometida, presta um inestimável serviço a sociedade. Na verdade, a
Casa Durval Paiva é uma instrumento que supre a deficiência do Estado, promovendo bem
estar, qualidade de vida e inclusão social por meio dos projetos que desenvolve junto aos
pacientes que acolhe, juntamente com seus acompanhantes", destaca o parlamentar, que é
presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização do Legislativo potiguar.

Tomba Farias destacou ainda que a Casa Durval Paiva, enquanto instituição filantrópica,
representa um exemplo a ser seguido e apoiado pela sociedade potiguar. "Cada contribuição
que se destine a instituições como essa, seja de ordem financeira ou de trabalho voluntário,
significa 'doar esperança' a quem enfrenta situações de extrema dificuldade na área de saúde.
Em 24 anos, a Casa já acolheu e deu suporte social e multidisciplinar ao tratamento do câncer
e de doenças hematológicas crônicas, para crianças e adolescentes do RN, como também do
Piaui, Ceará, Sergipe e da Paraíba", assinala Tomba.

O fundador da instituição, Rilder Campos, é formado em Administração e Sistemas de
Informação e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela FACEX, além de presidente da
CONIACC - Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente com
Câncer, durante o biênio 2019/2020.
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