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Árvore solidária
do Nacc completa 

10 anos

História de 
vida vivida 

no Nacc

Também faço 
parte 

desse time

Outubro, Novembro e Dezembro  de 2015

Nacc lança loja virtual como nova
ferramenta para captação de recursos

Em parceria com a Icorp, agência virtual da 
instituição, e a Próxima Venda, empresa 

especializada em criação de e-commerce, o Nacc 
lançou, no mês de outubro, a sua loja virtual.
Por meio desse novo canal, disponível no endereço, 
https://lojadonacc.com.br/, o Nacc está disponibilizando 
diversos produtos institucionais, como camisas, squeezes, 
cadernetas, carregador portátil (powerbank), CDs de 
parceiros, além de livros sobre o câncer infanto-juvenil 
e outros itens. Para comprar é simples: basta efetuar um 
cadastro com informações pessoais e escolher o produto. 
A loja virtual dispõe das seguintes abas: buscar, masculino, 
feminino, camisas, infantil, tecnologia, utilidade, 
papelaria e artesanal.  “A ideia é agilizar ainda mais o 
processo de compra dos mais variados produtos a preços 
acessíveis”, explica a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Novidade – A mais recente novidade da loja é a coleção 
de camisas e canecas assinada pela designer Camila 

Marina dos Anjos. Ao todo, estão disponíveis três 
modelos, sendo um infantil e dois para o púbico adulto, 
além de duas versões de canecas. Com ilustrações 
que mostram o dia a dia das crianças e seu mundo de 
imaginação, as camisas estão disponíveis nas versões 
tradicional com manga, além de baby look. Já as canecas 
são de porcelana no tamanho padrão. De acordo com 
Camila, as imagens das peças foram baseadas em 
momentos de brincadeiras na infância. “Para compor o 
desenho, escolhi algumas crianças que frequentam (ou 
frequentaram) o Nacc e imaginei qual tipo de brincadeiras 
elas gostariam de fazer. Fiquei muito feliz em participar 
desta parceria e espero que outras possam vir! ”, afirmou.
A loja virtual do Nacc recebe todas as formas de 
pagamento (boleto, cartões de crédito e débito) e faz 
entrega em todo o Brasil. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (81) 3267-9200 (segunda a sexta 
das 8h às 18h) ou pelo e-mail marketing@nacc.org.br.

Colaborar com os serviços do Nacc, instituição 
que há 30 anos desempenha um papel importante 
no combate ao câncer infanto-juvenil, através de 
abrigo e serviços psicossociais oferecidos a crianças 
e adolescentes acometidos pela doença, que vêm ao 
Recife em busca de tratamento, ficou ainda mais fácil. 
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“É muito gratificante 
trabalhar no Nacc”

Sentada em sua estação de trabalho, a operadora de 
Telemarketing do Nacc, Jael Patrícia Vilela de Macedo, realiza 

com maestria a missão de aproximar o núcleo a sociedade. 
Ela sabe da importância das doações de pessoas físicas e 
jurídicas em prol das crianças e adolescentes albergados na 
instituição. “Trabalhar no setor de telemarketing não é nada 
fácil. Por dia levamos muitos nãos, até conseguirmos um 
sim”, afirma ela, que acumula 17 anos de experiência no setor. 
Jael Patrícia ressalta ainda que ela e os funcionários do 
Telemarketing ficam alegres e realizados quando conseguem 
captar recursos financeiros. “É muito gratificante trabalhar 
aqui, apesar dos muitos nãos que recebemos, não desistimos 
nunca. Temos que insistir até conseguir um sim, e quando 
acontece dá vontade de conseguir sempre mais”, vibra. “São 
nesses momentos que temos certeza de que há pessoas de 
bom coração e que aderem à causa de ajudar ao próximo”, diz. 
Nesses 17 anos de trabalho no Nacc, a operadora lembra com 
carinho do apoio recebido pela instituição, há cerca de oito 
anos, quando teve um problema nas cordas vocais. Ela recebeu 
todo o tratamento com a fonoaudióloga da entidade e ficou 
curada. A partir desse fato, todos os operadores do telemarketing 
passaram a ter um acompanhamento profissional para cuidar da 
voz. “Graças ao apoio da direção do Nacc, consegui superar o 
meu problema e continuei trabalhando normalmente”, destaca. 

“Sinto-me privilegiado em fazer 
parte da equipe do Nacc”

Enquanto Jael Patrícia e os outros integrantes do setor de 
Telemarketing estão sempre em contato, através de ligações 

telefônicas, com as pessoas e empresas com o objetivo de 
captar recursos financeiros para o Nacc, cabe ao mensageiro 
Severino Galdino da Silva a função de ir pessoalmente até 
os doadores buscar as doações e levar à instituição. Faz parte 
da rotina diária de Severino, que atua no Nacc desde 2010, 
passar o dia inteiro no trânsito, atravessando os bairros 
do Recife e cidades da região metropolitana para pegar os 
recursos que tanto ajudam o Nacc a manter o seu trabalho 
em prol das crianças e adolescentes carentes com câncer.
Ele conta que no dia a dia às vezes se depara com doadores que 
ficam em dúvida na hora de colaborar. “Quando isso acontece falo 
da importância do Nacc, da qualidade dos serviços oferecidos, e 
eles acabam ficando entusiasmados e fazem a doação”, diz. Para 
Severino, o Nacc desenvolve um trabalho muito importante para 
as famílias que precisam. “Como sei da importância do núcleo, 
desempenho a minha função com mais prazer, e sinto-me 
privilegiado em fazer parte da equipe, pois sei que estou ajudando 
as crianças através do meu trabalho”, comemora o mensageiro. 

Jael Patrícia

Expediente

Severino Galdino
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Uma simples doação vai devolver vários 
sorrisos às nossas crianças:
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Jael Patrícia

Ao  passar pelos corredores do IMIP, a garota com 15 
anos na época, viu uns cartazes na parede contendo 

imagens de crianças carecas e a frase “Câncer tem Cura”. 
Foi então que sua ficha foi caindo. Sim, ela estava 
com câncer, do tipo Linfoma Não-Hodgkin. Os pais 
já sabiam que a garota estava com câncer, menos ela. 
“Eles esperaram eu chegar ao IMIP para só então 
me darem a notícia e começar o tratamento. Eu não 
entendia direito o que era câncer e achava que só 
pessoas mais velhas poderiam ter a doença”, conta ela.
Desse dia até o final do tratamento passaram-se dois 
anos e meio, tempo em que o Nacc fez parte da vida 
de Mariane, pois foi aqui onde ela ficou albergada 
durante todo o tratamento. No início, passou dois 
meses seguidos na instituição. Depois voltou para 
casa em Petrolina, e em seguida sua rotina era vir ao 
Recife toda segunda-feira para fazer a quimioterapia.
Para aliviar o sofrimento, Mariane lembra que se 
apegou a Deus e passava muito tempo ouvindo 
as músicas do cantor gospel Thalles Roberto. 
Quando começou a cair os cabelos, ela diz que não 

se importou, resolveu cortá-lo em estilo Chanel, 
mas logo após a primeira quimioterapia, raspou 
por completo. “Preferi raspar de uma vez do que 
ficar sofrendo ao vê-lo caindo aos poucos”, revela. 
Hoje curada, Mariane conta que a doença foi 
uma grande lição para sua vida, pois antes não 
era satisfeita com nada. “Eu reclamava muito da 
vida, agora passei a valorizar tudo a minha volta. 
Qualquer coisa que me dão eu agradeço. Até um 
simples abraço que recebo, já fico feliz”, ressalta. 
Do Nacc, ela guarda boas lembranças e diz que 
só tem coisas boas para falar da instituição, pois 
todos a trataram muito bem. Sempre que é possível, 
quando vem ao Recife fazer a revisão, Mariane dá 
um jeitinho de visitar o núcleo de apoio. “Da última 
vez, fiquei uns quatro dias e até participei de um jogo 
americano”, fala. Atualmente, Mariane está grávida, 
vai se casar em breve, e pretende cursar Psicologia. 
“Vou me dedicar à família e aos estudos, pois tenho 
forças o bastante para conciliar os dois”, afirma.

No ano de 2012, a jovem Mariane 
Novaes, hoje com 19 anos, teve que se 
deslocar de Petrolina, cidade em que 
reside, no Sertão de Pernambuco, até o 
Recife para um tratamento de saúde. Na 
cabeça dela, o pensamento é que em breve 
estaria de volta ao aconchego do seu lar.

Bancos  Agência   Conta Corrente

Banco do Brasil 2802-9 10310-1

Bradesco 3205-0 436.683-2

Caixa Econômica 1294 003 902000-1
 

Uma simples doação vai devolver vários 
sorrisos às nossas crianças:

“Todos do Nacc me 
trataram muito bem”
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Visite-nos em nosso site e em nossas redes sociais!
www.nacc.org .br | 81. 326 7.9200

Projeto Árvore Solidária completa 10 anos
e já beneficiou mais de 9 mil crianças

Uma dessas ações é a Árvore Solidária, projeto lançado 
em 2006, que tem como meta entregar brinquedos 

a todas as crianças albergadas no núcleo. Ao longo 
dessas dez edições, a iniciativa que funciona em parceria 
com pessoas físicas, instituições públicas e privadas, 
já conseguiu arrecadar um total de 9.094 brinquedos. 
“Na primeira edição, a instituição contou com o apoio 
de apenas uma única empresa, que doou cerca de 300 
brinquedos. Mas, nos anos seguintes, muitas empresas 
se solidarizaram e os números multiplicaram em todos 
os sentidos”, explica a presidente do Nacc, Arli pedrosa.
Ainda de acordo com a presidente, de todas as edições, 
a 10ª foi a que mais se destacou. Foram 16 empresas 
participantes, além de pessoas físicas, e um total de 2059 
crianças beneficiadas, um crescimento de 68% em relação 
ao ano de 2014. “Se pudéssemos definir o projeto Árvore 
Solidária 2015 em uma única palavra, sem dúvidas, 
seria gratidão. Apesar de o cenário de crise atual a qual 
o Brasil enfrenta, a solidariedade dos pernambucanos 

falou mais alto e o projeto superou as nossas 
expectativas”, explica a presidente do Nacc, Arli pedrosa. 
Nesta 10ª edição, muitas empresas participaram por mais 
de uma vez, como é o caso do Shopping ETC, que é parceiro 
há dez anos, mas a campanha também marcou a estreia 
de novos parceiros, a exemplo do SENAI de Santa Cruz 
do Capibaribe. Ao todo, foram 16 árvores, sendo cinco 
públicas, que contou com a participação de funcionários, 
clientes externos e o público em geral; e 11 privadas, onde 
apenas os funcionários e clientes internos participaram. 
Por isso, em nome das crianças beneficiadas o Nacc 
agradece a todos que abraçaram a causa: Restaurante 
Victoria Grill; Shopping ETC; Escola SENAI Santa Cruz 
do Capibaribe; Livraria Jaqueira; Loja Toy Store; Suati; 
Ministério Público do Estado de Pernambuco; Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT6); Agfa TI; Tivit; Plus 
Empreendimentos; Ana Cecilia Jung; Escola Silva Oliveira; 
Asa Brasil; e Seaway, bem como todas as pessoas físicas 
que entregaram, pessoalmente, seus brinquedos no Nacc.

O processo de internação para 
tratamento de um câncer 

é uma realidade complicada para 
qualquer pessoa, imagina para 
uma criança. Para amenizar 
esse sofrimento, o Nacc vem ao 
longo de três décadas realizando 
diversas campanhas durante 
todo o ano, em especial, nas datas 
comemorativas, como Páscoa, São 
João, Dia das Crianças e Natal. 


