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Nacc será beneficiado pelo
18ºano com o McDia Feliz 2016
S

anduíche com um gostinho de
solidariedade. É dessa forma o
McDia Feliz ajuda instituições que dão
suporte a crianças com câncer, através da
doação dos valores arrecadados com a
comercialização dos tíquetes antecipados
e com venda de sanduíches Big Mac no
dia nacional da campanha, que neste ano
acontece no próximo dia 27 de agosto.

E

m Pernambuco, o Nacc foi a instituição escolhida e
será beneficiada pelo 18º ano consecutivo, e também
será favorecido com os produtos promocionais com
a marca McDia Feliz, comercializados no dia da ação.
O Nacc espera contar com a solidariedade dos pernambucanos,
mais uma vez, para concretizar dois projetos essenciais:
aquisição de um novo veículo para o transporte de usuários e
acompanhantes às clínicas e hospitais, e manutenção dos custos
da Casa de Apoio, tais como vale transporte, combustível,
táxi (quando não há carro ou ambulância disponíveis para o
transporte do usuário), auxílio transporte (quando o usuário
não conta com o apoio transporte de seu município de origem,
até sua residência) e aquisição de gêneros alimentícios. Esses
projetos estão devidamente aprovados pelo Instituto Ronald
McDonald. Para que essa campanha seja mais uma vez
sucesso, é fundamental o engajamento da sociedade. O Nacc
já está comercializando os tíquetes antecipados, na sede da
instituição (Rua do Futuro, 855, Graças, Recife-PE) e através
da loja virtual (http://bit.ly/mcdiafeliznacc). Além desses
canais, eles também estão à venda em vários pontos de venda
espalhados pelas cidades do Recife, Caruaru e Petrolina. Todos
os locais estão listados no site (http://www.nacc.org.br/).
Faça parte dessa correte do bem! Mais informações 32679200. O tíquete custa R$ 15,50 (cada) e no sábado (27 de
agosto) é só trocá-lo pelo sanduíche Big Mac em um dos
restaurantes McDonald’s do Recife, Petrolina e Caruaru.
“Mesmo com um cenário econômico muito difícil, novamente
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esperamos que a comunidade se sensibilize com nossa causa e
nos surpreenda como nos últimos anos. Os projetos inscritos
neste ano são de extrema importância para o dia a dia dos nossos
usuários e seus acompanhantes, pois garantirão o transporte
diário e a alimentação básica de todos eles. Acreditamos no
poder que a campanha tem frente aos moradores da Região
Metropolitana, Agreste e Sertão e aos nossos parceiros, para
que o resultado seja refletido em vários sorrisos, garantindo
assim uma melhor qualidade de vida para nossas crianças e
adolescentes”, afirma a diretora-presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Apoio - Graças ao reconhecimento que o Nacc adquiriu pelo
trabalho desenvolvido aos mais carentes ao longo dos 30 anos
de história, nesta edição a instituição ganhou reforço especial
de muitas pessoas do bem, entre elas, a diretora da Cultura
Inglesa de Casa Forte, Espinheiro, Petrolina e Caruaru, Teresa
Gueiros, que será a McAmiga desta edição. Juntamente com
ela, mais 20 alunos, sendo cinco de cada unidade, também
foram convidados para ajudá-la na venda dos tíquetes.
Do mesmo modo como ocorreu em 2015, os parceiros
que ajudam o Nacc através de seus canais na internet
também foram convidados. Além de blogueiros, a
ação contará com o apoio de Youtubers, Intagramers e
Snapchaters, também conhecidos como Digital Influencers.
Design Culture; Dona Bispa; Hipster Recifense; Hipster
Caruaruense; Sei Lá (Youtube); Um Nordestino Disse;
Ibismania; Marco Zero; O Que Faltou Confira Mais;
e Plugcitários são alguns dos nomes confirmados.
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“Só um pouquinho do meu tempo
pode fazer uma diferença enorme”
M

ãe de três filhos, a arquiteta Michelle Lampropulos
precisou ser muito forte para enfrentar, ao lado
do seu filho do meio, Miguel, uma batalha contra o
câncer. O pior já passou e Miguel hoje, felizmente,
está curado. Porém, Michelle sentiu que poderia de
alguma forma, ajudar as pessoas que estavam passando
pelo mesmo sofrimento. Foi assim que, há pouco mais
de um ano, a mãe de Miguel chegou ao Nacc para
desenvolver um trabalho na Diretoria de Voluntariado,
que, como o próprio nome já diz, é o setor responsável
pela regulação dos serviços que envolvem voluntários.
Michelle faz a seleção das fichas dos candidatos
a voluntários, organiza treinamentos, eventos e
atividades. “Depois que meu filho ficou bom, eu queria
fazer algo para as outras crianças na mesma situação.
Passei algum tempo resistindo ‘viver e ver’ aquilo
tudo outra vez. Até que participei de uma recreação
que uma amiga organizou no Nacc e vi que não dava
mais para adiar. Eu precisava contribuir, participar!
Fiz minha inscrição e depois de uns dois meses me
chamaram para participar do treinamento”, diz Michelle.
Ela conta que mesmo o mínimo gesto de apoio é muito
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Michelle com o esposo e filhos (Miguel é o de camisa listrada)

importante para as crianças albergadas no Núcleo. “Toda
ajuda é válida. Mesmo que seja pequena, é fundamental para
as crianças. O câncer já é uma doença tão difícil, ainda mais
para uma criança carente e de fora da cidade. No meu caso,
eu passo um turno por semana no Nacc. Às vezes menos
que isso, depende da demanda do meu setor”, explica.
Michelle faz questão de lembrar que o caso de câncer
enfrentado pelo filho a deu mais força para ajudar aqueles
que lutam contra a doença. “Viver a luta contra o câncer não
é fácil. E de um filho então, mais difícil ainda. Passar pelo
problema me ajudou a compreender melhor o processo
do tratamento, as necessidades do paciente e também
todas as dificuldades dos envolvidos. Essa experiência
me motiva a trabalhar em prol do voluntariado, saber que
sou útil de alguma forma. Que mesmo só um pouquinho
do meu tempo pode fazer uma diferença enorme. Isso
é muito gratificante. Por isso, deixo a mensagem: Não
desista, não pare de lutar! Encha seu coração de muita fé
em Deus e amor à vida. Ele sabe todas as coisas e Ele cuida
de cada de um de nós”, ressalta emocionada Michelle.

Uma simples doação vai devolver vários
sorrisos as nossas crianças:

s
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Nacc apresenta balanço
positivo no primeiro
semestre de 2016

NACC suporte
total a pacientes
do agreste

A

pesar de todas as dificuldades em decorrência da maior
crise financeira que o país vive em 80 anos, o Nacc continua
superando as adversidades para manter sua nobre missão,
oferecer apoio psicossocial para que crianças e adolescentes
carentes consigam dar continuidade ao tratamento de câncer no
Recife. No primeiro semestre de 2016, a instituição doou 19.142
fraldas infantis, forneceu 55.580 refeições, utilizou 1.847,4 Kg
de leite em pó e líquido, distribuiu 844 cestas básicas, realizou
398 atendimentos odontológicos e 234 atendimentos no setor de
fonoaudiologia. Os números completos estão na tabela abaixo.
Atendimentos Mensais - 2016.1 - NACC
Janeiro Fevereiro Março Abril

Maio

Junho

Usuários Albergados

213

217

253

219

239

244

Usuários Novatos
Usuários em Trânsito
Famílias beneficiadas
com auxílio transporte
Diárias consumidas
Vales-Transporte
fornecidos
Refeições fornecidas
Cestas básicas
fornecidas
Pacientes beneficiados
com suplemento
alimentar
Leite consumido (em pó e
líquido)
Fraldas infantis
consumidas
Fraldas geriátricas
consumidas
Material de higiene
pessoal fornecido

19
95

37
106

30
165

26
147

29
151

19
140

52

48

69

58

69

55

957

925

1039

966

1107

1162

591

597

821

702

780

666

8969

7897

8383

10227

9753

10351

148

137

154

126

143

136

29

27

36

28

34

23

457,2

475

364

150,6

201,4

199,2

3694

3325

4006

3456

2685

1976

460

172

81

0

0

40

91

92

212

424

290

118

Atendimentos
ambulatoriais da nutrição

1

2

5

5

4

2

Atendimentos
odontológicos

60

39

91

116

45

47

Procedimentos
odontológicos (exames,
restaurações, aplicações
de flúor, entre outros)

107

60

121

120

45

59

2

2

126

120

203

153

**

37

67

62

68

**

21

19

23

20

30

33

**

57

36

70

68

64

Atendimentos na Terapia
Ocupacional
Atendimentos na
Fisioterapia
Atendimentos na
fonoaudiologia
Atendimentos na Sala de
Aula (Ensino Infantil e
fundamental I e II)

**Profissional de férias ou setor sem profissional temporariamente

H

á mais de 30 anos, o Núcleo de Apoio
à Criança com Câncer (NACC) tem a
missão de dar suporte a pacientes infantojuvenil que se encontram em tratamento
contra o câncer nos hospitais de referência
do Recife. No Nacc os pacientes do
Agreste, Sertão , Zona da Mata e de outros
estados recebem apoio de alimentação;
auxílio transporte para crianças que não
são beneficiadas com tratamento fora de
domicilio; programa de suporte alimentar
com liberação de cesta básica, com o
acompanhamento da nutricionista; leite e
Suplemento Alimentar para as crianças que
necessitam de suporte nutricional, mediante
prescrição médica; suporte psicossocial;
programas de atendimentos nas áreas de
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional; atendimento odontológico
para pacientes e acompanhantes; programas
educativos e de lazer, entre outros.
Segundo a presidente do Nacc Arli
Pedrosa, Caruaru foi a cidade que
enviou o maior de crianças do total
de 631 pacientes do agreste. “Por isso,
ressaltamos a importância de realizar
doações ao Núcleo para que os serviços
de assistência possam ser disponibilizados
com a maior qualidade possível”, explica
a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Estrutura - O NACC mantém um
albergue em sua sede onde abriga,
alimenta, desenvolve atividades educativas
e terapêuticas, além de oferecer apoio
biopsicossocial. O Núcleo dispõe de
120 leitos e um pavimento destinado
exclusivamente a pacientes de transplante de
medula óssea, que precisam de isolamento e
cuidados especiais. A estrutura conta ainda
com Área de Lazer e Recreação; Espaço de
Convivência; Brinquedoteca; Auditório;
Sala de Leitura e Biblioteca, entre outros.
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Maestro Spok e sua Orquestra Forrobodó

T

Vice-Presidente do Nacc, Hélio Monteiro, com os anfitriões da festa

Forró do Nacc comemora sua
15º edição em grande estilo

eve forró do bom, arrasta-pé e animação até o sol
raiar! O salão da AABB Recife ficou lotado, na noite
do dia 3 de junho, para prestigiar o Forró do Nacc, que
comemorou sua 15ª edição em grande estilo. As barracas
de comidas típicas, a decoração caprichada e a animação da
música compartilharam o espaço com muita solidariedade!
A entidade contou com apoio solidário de vários
artistas regioais renomados, de empresas que ajudaram
o evento acontecer e, principalmente, do grande
público que prestigiou e contribuiu com a manutenção
dos serviços prestados às crianças e adolescentes
em tratamento de câncer albergados no Nacc.
A presidente do Nacc, Arli Pedrosa, agradeceu a todos
que contribuíram para o sucesso do evento. “Essa é a
energia que a gente precisa, porque o trabalho é muito
grande, as demandas aumentam a cada dia, o número
de pacientes encaminhados para o Nacc é crescente,
a nossa responsabilidade é cada vez maior, então

precisamos ter fôlego, essa injeção do dever cumprido
em uma ação para sabermos que podemos mais”, disse.
Comandada pelo Maestro Spok e sua Orquestra Forrobodó,
o Forró do Nacc, contou ainda com as apresetnaçãoeds
de Nádia Maia, Forró sem Fronteiras, Walkyria Mendes,
Cristina Amaral, Benil, Irah Caldeira, Iran Carlos, Juninho
Santos e Mulatos Vanerão, Nena Queiroga, Gisele Dias,
Galeguinho de Gravatá, George e Karolina (dança com
boneca) e Mateus e Catirina (anfitriões da festa). “Sou fã
incondicional do Nacc e estou aqui todos os anos com
nossos amigos da Orquestra Forrobodó. Este é o nosso São
João, onde nos divertirmos e dançamos muito”, falou Spok.
Já para Nádia Maia a noite foi de realização. “Para mim é
uma felicidade muito grande estar juntinho dos nossos
amigos e irmãos do Nacc nesta 15ª edição do Forró do
Nacc. Queremos mostrar para todos que vêm curtir a festa,
que temos muita música boa e uma equipe maravilhosa de
forrozeiros para abrilhantar ainda mais a noite”, ressaltou.

Nacc agradece parceiros

O

Nacc agradece a todos eles e também às seguintes marcas
apoiadoras: AABB Recife; Bandeirantes Mídia Exterior;
Devan; Pitú; Brascolor Gráfica e Editora; Épura Gráfica Digital;
Livraria Jaqueira; Clube 17; Café Santa Clara; São Braz Alimentos;
Telapronta; Prefeitura do Recife; Pipocas Bokus; Programa do Mução
e Rádio Clube FM; Vitarella; Kalulu Design & Comunicação; Rpress
Comunicação; Icorp Agência Digital; Revista Perto de Casa; Revista
Motoclube; Portal Confira Mais; Portal Forrozeiros PE; Portal
NE10/JC Online/Jornal do Commercio; Folha de Pernambuco;
Diario de Pernambuco; Portal LeiaJá; Fábio Maia Ilustração; Kilson
Caricaturas; Carlos Araújo Ilustrador; Jalon Munguzá; Portal Amaraji
Notícias; e a imprensa local que ajudou na divulgação de nossa festa.
Os agradecimentos também vão para os funcionários e voluntários
do Nacc, que suaram a camisa literalmente, para festa ocorrer
no maior capricho possível. Além de todo o público presente,
um grupo especial se destaca: a turma da cidade de Amaraji
(organizada por Maria Aline da Costa). Há mais de cinco anos,
o grupo lota o salão com gente cheia de alegria e disposição
para dançar até a música parar. Este ano, o Nacc decidiu frazer
uma homenagem surpresa a turma: afixou uma faixa no salão:
Turma de Amaraji, nossa festa é mais completa com vocês.

Visite-nos em nosso site e em nossas redes sociais!

www.nacc.org .br|81. 326 7. 9200

