Nacc implanta projeto
de alfabetização

Projeto de alfabetização para crianças e albergados na instituição

A

pesar do mundo viver na era digital conectado em
tempo real através da internet, o analfabetismo
ainda é uma triste realidade enfrentada por muitos
brasileiros. Dados da Organização das Nações Unidas
para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO),
comprovam que só no Brasil, existem mais de 14
milhões de pessoas iletradas, ou seja, que não sabem
ler, nem escrever. A falta de acesso à educação básica
traz marcas profundas para essas pessoas, que ficam
impossibilitadas de realizarem simples tarefas, como
pegar ônibus, entender as orientações médicas para
administrar medicamentos de um filho acometido pelo
câncer. Diante desta realidade, o Nacc implantou em
março deste ano um projeto de alfabetização para
acompanhantes das crianças e adolescentes albergadas
na instituição.
O EJA - Ensino de Jovens e Adultos conta com aulas
de segunda a sexta-feira, nos três expedientes, sendo
à noite, exclusivamente para os adultos. Atualmente,
as aulas do projeto são ministradas pela professora e
também coordenadora, Cristiane Paes, juntamente com
as professoras Cynthia Christina L. Vaz, Sônia Costa,
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Maria Elvira, Maria Paulina e mais três voluntários.
A professora Christina L. Vaz, responsável pelo ensino
aos adultos, se inspirou na obra do mestre Paulo Freire,
e faz seu planejamento diante das experiências diárias
dos adultos, visando o crescimento interpessoal. “Já
trabalhei com adultos, adolescentes e crianças em vários
espaços educacionais da rede pública e particular, mas
este é muito valioso, é importante despertar o interesse
respeitando os limites e possibilidades de cada um”,
concluiu.
A mãe de um paciente e também aluna do projeto, Maria
de Jesus Araújo de Souza, 44, que estudou até a terceira
série do ensino fundamental, fala sobre benefícios que
o projeto trouxe a ela. “Foi uma oportunidade muito
boa que o Nacc me proporcionou. Eu pensava que nunca
mais iria voltar a estudar. Quando chego na sala de aula
o cansaço e as coisas tristes acabam. Esqueço de tudo”,
destacou.
Os interessados em participar do projeto, devem entrar
em contato com a coordenação da sala de aula, durante
os dias úteis da semana, das 14h às 18h.
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Nacc lança campanha da Páscoa
criada pela MMS comunicação
Utilizando o mote: É delicioso ajudar as crianças
do Nacc e inspirada nos sentimentos que as
crianças do Núcleo sentem quando são ajudadas, a
MMS criou três personagens carinhosos: Abraço,
Beijinho e Sorriso. Esses personagens ilustraram
a campanha que foi exposta em outdoors, outbus,
anúncios em jornais, banners, folder e stands
nos pontos de venda. Os ovos de Páscoa do
Nacc, produzidos em parceria com a Faultless
Chocolates Finos, ficaram à venda na sede na
sede do Nacc e no Shopping ETC, localizado na
Avenida Rosa e Silva, 1460, Aflitos.

F

ocada na importância das redes sociais, como
veículo de propagar informações, a MMS
Comunicação Integrada, desenvolveu por mais
um ano, a campanha de Páscoa para o Núcleo de
Apoio à Criança com Câncer – Nacc. Para garantir
o sucesso na divulgação, a agência preparou ações
direcionadas exclusivamente para o Facebook e Twitter,
como também, em blogs mais acessados do Recife.
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Para angariar fundos e dar continuidade aos
serviços de assistência psicossocial e motora
a cerca de 500 crianças e adolescentes
albergados no Nacc, a Lojinha Solidária
do Núcleo percorre, mensalmente, diversos
espaços e instituições, comercializando
produtos institucionais ou artigos
artesanais confeccionados por voluntários
da Instituição. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a
lojinha itinerante passou pela Academia Vitalle, Shopping Tacaruna,
Tribunal Regional Eleitoral, Colégios Damas, Vera Cruz, Equipe e
Nossa Senhora de Lourdes.

Bazar solidário
Uma boa alternativa para encontrar produtos de
qualidade com preços acessíveis e ainda ajudar o
Núcleo de Apoio à Criança com Câncer é visitar o
bazar permanente, que o Nacc coloca à disposição
do público, todos os dias, em sua sede. No local,
estão à venda artigos de decoração, roupas,
sapatos, bijuterias, entre outros objetos novos
adquiridos através de doações. O bazar, que tem
como principal objetivo arrecadar verba para a
manutenção dos serviços oferecidos pelo núcleo funciona das 9h às 17h.

Festa de São João do Nacc
Por mais um ano, a festa de São João do Nacc, que acontece no dia 7 de junho
na Associação Atlética Banco do Brasil – AABB promete ser um sucesso.
Para garantir a animação dos forrozeiros de plantão, o Núcleo já iniciou os
preparativos do evento. Maiores informações: 3267-9200 - Serviço: Local:
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB - Data: 7 de junho - Horário:
19h à 01h.

Saiba como ajudar o Nacc
Para dar continuidade à proposta principal da
instituição que é oferecer suporte e assistência
psicossocial a crianças e adolescentes carentes com
câncer, em tratamento nos hospitais do estado, o Nacc
conta com o apoio de empresas, instituições públicas
e da comunidade em geral. Se você também deseja
contribuir com essa causa, pode doar alimentos,
roupas, medicamentos, material de higiene e limpeza,
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brinquedos, livros infantis ou realizar doações em
dinheiro.
O núcleo também dispõe do serviço de telemarketing,
um dos setores responsáveis pela arrecadação de
doações que mantém a instituição. Empresas e
pessoas físicas podem entrar em contato e escolher
um projeto solidário que se enquadre a sua realidade.
Informações: (81) 2119-0900.

Crianças caem no frevo na
festa de carnaval do Nacc

P

or mais um ano, o frevo, principal ritmo
pernambucano do período momesco, e o samba,
garantiram a animação da festa de carnaval das
crianças e adolescentes albergadas no Nacc, no dia
16 de fevereiro. A sede do núcleo foi ornamentada
totalmente com adereços carnavalescos como
máscaras, e sombrinhas de frevo.
A programação da prévia contou com a apresentação
da Orquestra de Frevo Hemetéricos da Bomba, da
Prefeitura do Recife, que ao som de músicas como
Morena Tropicana e Hino do Elefante de Olinda
colocou todo mundo para dançar ao som de muito
frevo.
Um dos momentos mais especiais do evento foi a
chegada do Rei e Rainha do Carnaval do Recife
2012, que atraíram os olhares das crianças e caíram
na folia junto com elas. Durante sua apresentação a
rainha Francielle Tenório, agradeceu o convite que
recebeu do Nacc e explicou que estava muito feliz
por participar da festa. Já o rei, Everson Melquíades,
que também é professor de arte da Universidade
Federal de Pernambuco deixou claro a sua emoção
e destacou que para ele era uma alegria imensa estar
presente e compartilhar aquele momento com as
crianças da instituição.
Quem ainda prestigiou o evento foi o humorista
Sílvio Barbosa, Cover de Zacarias. O personagem,
responsável por anunciar o nome das atrações

na festa, arrancou gargalhadas das crianças com
suas brincadeiras espontâneas. Também marcou
presença o locutor Jefferson Danadão, da Rádio
Recife, que interagiu e fez a alegria da garotada. O
evento, também contou com uma bela apresentação
das passistas da Escola de Frevo Maestro Borges e
da Banda D Breack.
Durante a festa, a presidente do Nacc, Arli Pedrosa,
fez agradecimentos aos parceiros e colaboradores
que doaram seu tempo e suas habilidades para que
as crianças tivessem direito a uma verdadeira prévia
carnavalesca.
Agradecimento - O Nacc agradece a todos os
parceiros que tornaram este momento possível.
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na instituição, obrigado ao Buffet Jungle Kids;
Star, Luan e Fonttes Produções; Latorre Produções;
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do Recife 2012, Franciele Tenório e Everson
Melquíades; locutor Jefferson Danadão, humorista
Sílvio Barbosa; Escola de Frevo Maestro Fernando
Borges; Produtor do Programa Conexão PE,
Fábio Thigre; Escola de Samba D’breck; Rpress
Comunicação; Icorp; Sites Estilo Recife, Divulga
Recife, Agenda do Recife.

