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Nacc encerra 2016 beneficiando
mais de 4 mil crianças e adolescentes

m meio à maior crise financeira que o país vive
atualmente, a solidariedade de muitas pessoas e de
empresas parceiras é o combustível que tem ajudado
o Nacc a continuar exercendo a sua missão, que é a
de oferecer todo o suporte necessário as crianças e
adolescentes que lutam, diariamente, contra o câncer.
Graças a esse apoio, em 2016 a instituição contabilizou
números expressivos em todas as áreas. O Núcleo de
Apoio beneficiou 4.256 usuários, entre albergados,
novatos e em trânsito; forneceu 111.656 refeições e 6.795
vales-transportes; ofereceu auxílio transporte a 570
famílias; e ainda doou 1.077 cestas básicas, 3.740 itens
de higiene pessoal; além de 27.354 fraldas descartáveis,
entre infantis e geriátricas.
Além disso, foram registrados 761 atendimentos
odontológicos, 40 atendimentos ambulatoriais no setor
de Nutrição, 999 procedimentos odontológicos (exames,
restaurações, aplicações de flúor, entre outros), 1.910
atendimentos no setor de Terapia Ocupacional, 348
atendimentos no setor de Fisioterapia, 345 atendimentos
no setor de Fonoaudiologia e 647 atendimentos na Sala
de Aula (Ensino Infantil e Fundamental I e II), espaço
que funciona em parceria com a Secretaria de Educação
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do Estado de Pernambuco.
“Apesar de todas as dificuldades, em 2016, nós tivemos
muitos motivos para comemorar e agradecer a Deus e a
todos aqueles que têm nos ajudado de diversas formas.
Sem o gesto solidário dos parceiros (pessoas físicas e
empresas), sem dúvida, nós não conseguiríamos ajudar
essas crianças e adolescentes carentes que necessitam de
cuidados em todos os aspectos. O nosso muito obrigada
a todos os doadores, voluntários, funcionários e amigos
da instituição que nos ajudaram neste ano”, declarou a
presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Ajuda – Para os que desejam ajudar o Nacc em 2017, a
instituição dispõe de muitos canais. É possível ajudar
o Nacc adquirindo produtos na lojinha virtual (https://
lojadonacc.com.br/), através de depósito online ou
contribuindo mensalmente com alguma quantia. Ainda
é possível contribuir doando alimentos não perecíveis,
fraldas e artigos de higiene pessoal. Se você é pessoa
jurídica, a sua empresa também pode se tornar parceira
do Nacc e auxiliar de muitas maneiras. Se o seu desejo
é integrar o quadro de voluntários da instituição, no
site http://www.nacc.org.br/ há todas as informações.
Lembre-se: Toda ajuda sempre é bem-vinda.
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Campanha Árvore Solidária arrecada
1.834 brinquedos para crianças
e jovens do NACC

Rithely e José Padilha

C

riada há mais de dez anos, com o objetivo de tornar alegre
e especial o Natal das crianças e adolescentes assistidos
pelo NACC, a Campanha Árvore Solidária, mais uma vez,
comprova que a solidariedade e amor ao próximo sempre valem
a pena. A campanha, que consiste em arrecadar brinquedos
que serão doados às crianças e jovens assistidos pelo Núcleo de
Apoio, conseguiu reunir 1.834 brinquedos no Natal de 2016.
Esse número tão expressivo foi possível graças ao engajamento
das 14 empresas parceiras do NACC, que expuseram a Árvore
Solidária em suas dependências e incentivaram as doações. Cada
Árvore trazia etiquetas com nome, gênero e idade das crianças.
Assim, os colaboradores interessados em participar escolhiam
quem seria presenteado e colocavam o presente na árvore.
O NACC agradece mais uma vez o empenho e dedicação de
todos que abraçaram essa ideia: Temakeria Koni Keiko; Shopping
ETC; Restaurante Victoria Grill; Ministério Público (através de
Ana Cecilia Jung); Livraria Jaqueira; Fedex; Twig; Seaway; Real
Oncopediatria Hospital Português; Tupan Afogados; Pet17; Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região; SuaTI; Plus Empreendimentos;
além de doadores e parceiros individuais do NACC.

Expediente

Diretora Presidente: Arli Diniz Oliveira Melo Pedrosa
Diretor vice Presidente: Hélio Monteiro
Diretora Tesoureira: Sônia Monteiro de Oliveira
Diretora de Eventos e Voluntariado: Maria Conceição Pedrosa
Endereço do Nacc: R. do Futuro, 855 - Aflitos,
Recife - PE | CEP: 52050-005
O Jornal Nacc é uma publicação trimestral,
editada pela RPRESS Comunicação
R. Guilherme Pinto, 146 / Salas 114 - 116 / Galeria Capunga Center Graças, Recife-PE - CEP: 52011-210 |Telefone: 81. 3423.6444
Projeto Gráfico: MMS Comunicação - Rua Itapecerica, 67 Prado Recife - PE - CEP: 50720-260 - Telefone: 81.3366.2696
Jornalista Responsável:
Seabra Neto - DRT: 2850 / e-mail: seabraneto@rpress.com.br
Redação: Gabriel Accetti e Rayanne Silva
Revisão: Fátima Seabra / Diagramação: Rayanne Silva
Tiragem: 2.000 exemplares / Impressão: MXM Gráfica

Volante Rithely, do Sport, visita
a sede do NACC e doa cheque
no valor de R$ 10 mil

N

a manhã do dia 1º de dezembro, as crianças
albergadas no NACC receberam uma visita
muito especial. O volante Rithely, ídolo da torcida
rubro-negra, foi conhecer de perto o trabalho que
o Núcleo de Apoio realiza, há mais de três décadas,
em prol de crianças e adolescentes carentes com
câncer, que vêm ao Recife em busca de tratamento.
Na companhia do diretor Jurídico do Sport, Rodrigo
Barros, o jogador conheceu alguns espaços do
NACC, distribuiu autógrafos e posou para fotos ao
lado da garotada. Ao final da visita, Rithely entregou
um cheque à instituição no valor de R$ 10 mil.
A doação se deu em decorrência de um acordo
firmado com o Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) por conta do ocorrido no jogo
contra o Palmeiras, pela 32ª rodada do Brasileiro.
“O NACC é uma instituição que sobrevive apenas
de doação oriunda de empresas parcerias e pessoas
físicas, por isso toda e qualquer ajuda é sempre
muito bem-vinda. Agradeço a Rithely e todos do
Sport Club do Recife pelo gesto solidário”, afirmou
o gerente Administrativo do NACC, José Padilha.

Uma simples doação
vai devolver vários
sorrisos às nossas crianças:
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“É um prazer poder
ajudar uma instituição com
o que se faz de melhor”

Os alimentos foram entregues no dia 29 de dezembro,
pelo presidente do Simepe, Tadeu Calheiros

NACC recebe cerca de uma
tonelada de alimentos do
Sindicato dos Médicos de PE

U

ma ação solidária do Sindicato dos Médicos de Pernambuco
(Simepe) vem preencher de carinho e amor o início de ano de
3.500 crianças e adolescentes beneficiados com o trabalho do Núcleo
de Apoio à Criança com Câncer (NACC). Cerca de uma tonelada
de alimentos foi entregue a presidente do Nacc, Arli Pedrosa, no
dia 29 de dezembro, pelo presidente do Simepe, Tadeu Calheiros.
Arli Pedrosa enfatizou a importância da chegada dos
alimentos no momento em que o NACC mais precisa, já que
normalmente o histórico de doações é menor nos primeiros
meses de cada ano. “Esses alimentos chegaram na hora certa.
Nos três primeiros meses do ano, há uma redução já esperada
de 35% no volume de doações financeiras e de insumos, como
alimentos, e essa doação vai nos ajudar a equilibrar a nossa
despensa, principalmente neste período. Nós consideramos
o NACC como uma segunda casa de mais de 3.500 crianças e
adolescentes que recebem o apoio em nosso núcleo. A criança
quando está em tratamento precisa estar bem nutrida, com uma
alimentação adequada. Nós oferecemos mais de 9 mil refeições
mensais às crianças e adolescentes albergados na Instituição.
Portanto, agradecemos a direção do Simepe, pois receber no
final do ano este presente, foi maravilhoso”, ressalta a presidente.
Para Tadeu Calheiros, poder colaborar com o NACC através da
arrecadação de alimentos na Primeira Copa Simepe de Futebol
Solidário traz um sentimento especial. “Incentivamos um ato de
solidariedade que muito gratificou o Sindicato, e a escolha do
NACC veio de forma natural, por se tratar de uma instituição
que oferece suporte aos serviços de oncologia pediátrica do
Recife, através de apoio às crianças carentes em tratamento
na cidade e seus familiares. Assim, proporciona as condições
necessárias para que possam resolver todas as dificuldades
inerentes ao tratamento”, disse o presidente do Simepe.

Marta Silveira,
proprietária Épura
Gráfica Digital

P

ara que consiga dar continuidade ao suporte
oferecido às crianças com câncer em tratamento
no Recife, o NACC, ao longo dos seus 30 anos de
história, conta com a solidariedade de pessoas
físicas e empresas pernambucanas que confiam no
trabalho da instituição. Na lista de empresas que
têm contribuído fielmente com a instituição há
mais de cincos anos está a Épura Gráfica Digital.
Com sede situada no bairro de Santo Amaro, área
central do Recife, a Épura ajuda o NACC através
do fornecimento de materiais de promoção, como
banners, adesivos, faixas, cartazes, entre outras
peças de mídia exterior para ajuda a instituição a
divulgar determinadas ações, como o McDia Feliz.
Para Marta Silveira, proprietária da gráfica, é um
prazer poder ajudar uma instituição com aquilo
que se faz de melhor, principalmente quando
se trata de uma entidade como o Nacc, que é
referência no estado. “Vemos com frequência muitas
crianças e seus responsáveis sendo acolhidos pela
instituição, sempre com muita dignidade e carinho.
Quando surgiu uma oportunidade, não tivemos
dúvidas em colaborar de alguma forma”, afirmou.
Marta ressalta que se depender dela, a parceria irá
perdurar por muitos anos. “É muito gratificante
ser parceiro do NACC e contribuir, juntamente
com os diretores, funcionários, voluntários e
colaboradores, na recuperação da saúde de pessoas
tão jovens, com tantos sonhos pela frente”, pontuou.
Sobre a Épura - A Épura Gráfica Digital atua desde
1996 oferecendo serviços para comunicação visual,
decoração, sinalização promocional e institucional
com tecnologia de impressão digital nos mais
variados formatos. A produção rápida e com
excelente qualidade faz parte da missão da empresa.
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NACC promove evento para marcar o Dia do Voluntariado

O evento contou com show de Stand Up Comedy e missa celebrada pelo Padre Cosmo

O

voluntariado é uma atividade de cidadania que visa
estabelecer uma relação solidária com o próximo, através
da doação de tempo para ajudar aqueles que necessitam de
um abraço afetuoso e palavras de conforto. O NACC conta
com uma base de cerca 250 voluntários que desempenham
trabalhos fundamentais para o bem-estar das crianças e
adolescentes albergados na Instituição. Por isso, como forma
de retribuir toda essa dedicação, o Núcleo de Apoio promoveu,
em seu auditório, uma solenidade para marcar o Dia
Internacional do Voluntário, comemorado em 5 de dezembro.
O evento teve início com uma Missa celebrada pelo Padre
Cosmo, que contou com a participação de algumas mães e
crianças do NACC. Em seguida, foi realizado um show de Stand
Up Comedy, comandado pelos comediantes Gustavo Pardal,
Marcílio Rodrigues, Rafael Tibério e Renato Bartolomeu Pedrosa.
Para animar ainda mais a comemoração, houve um sorteio
de brindes para os voluntários presentes, além da entrega de
cartões criados especialmente para a data, pela Agência Kalulu

e impressos em parceria com a Épura Gráfica Digital. Foi
servido ainda um lanche especial, composto por sanduíches
leves, frutas e sucos naturais, preparado exclusivamente
para os voluntários pelo setor de Nutrição do NACC.
Os voluntários do NACC desempenham as seguintes
funções: apoio nas vendas dos estandes itinerantes; trabalhos
na Brinquedoteca; apoio na copa servindo as refeições;
apoio na despensa recebendo e armazenando os alimentos
que chegam, inclusive preparando e entregando as cestas
básicas às famílias de pacientes; recepção de pacientes
no Serviço Social, quando chegam ao NACC; apoio às
professoras na sala de aula do NACC; criação e confecção
de produtos artesanais no ateliê de costura; entre outras.
Agradecimentos – Pela realização do Dia do Voluntário,
o NACC agradece a participação dos seguintes parceiros:
Merci Doces; comediantes Gustavo Pardal, Marcílio
Rodrigues, Rafael Tibério e Renato Bartolomeu
Pedrosa; Agência Kalulu e Épura Gráfica Digital.

As compras na loja virtual do Nacc
contribuem na manutenção do Núcleo

N

os meses de janeiro e fevereiro de 2017, o
estande itinerante do NACC passará por um
pequeno recesso, e volta à ativa após o Carnaval, em
março, com uma série de produtos que são ótimas
opções de presentes, além de ajudar diretamente nos
serviços que são oferecidos às crianças e adolescentes
da Instituição. No entanto, quem deseja adquirir
os produtos do NACC tem a opção de comprar na
Lojinha Virtual. É possível encontrar itens como
camisetas, frasqueiras, bolsas, canecas, squeezes,
livros, produtos de papelaria, entre outros. Vale
lembrar que as compras podem ser parceladas em
todos os cartões de crédito, via PagSeguro, e que
a entrega é feita para todo o Brasil. Para visitar a
Lojinha, basta acessar: https://lojadonacc.com.br.

Visite-nos em nosso site e em nossas redes sociais!
www.nacc.org .br|81. 3267. 9200

