A

companhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer
(Nacc), durante o último mês de Julho, e o que foi possível fazer com a doação que recebemos de vocês. E para os que
ainda não são parceiros do Nacc e desejam abraçar esta causa em prol das crianças e adolescentes com câncer, basta
entrar em contato conosco através do telefone: (81) 3267.9200 ou visite a nossa sede na Rua do Futuro, 855, Aflitos.

Entre para a Big Corrente do Bem
Bem..
Vem aí o McDia Feliz 2013

O

Nacc já iniciou as vendas
antecipadas dos tíquetes da
campanha McDia Feliz 2013,
que este ano será realizado no dia
31 de agosto, coordenado pelo
Instituto Ronald McDonald.
Vendidos antecipadamente ao
preço de R$11,50 cada tíquete,
poderá ser trocado por um
sanduíche Big Mac no dia do
evento. A venda dos tíquetes
antecipados representa uma
importante parcela na
arrecadação total da campanha
McDia Feliz, composta ainda pela
venda de sanduíches Big Mac no
próprio dia do evento,
isoladamente ou na promoção
(exceto alguns impostos), além de
produtos promocionais.
Segundo Arli Pedrosa, presidente do
Nacc, este ano é a 15º vez
consecutiva da parceria
consolidada entre o Núcleo e o
projeto McDia Feliz. O valor
arrecadado este ano será
destinado aos seguintes projetos:
Adequação de Espaço
Convivência; Aquisição de Órteses,
Próteses e Dispositivos Auxiliares de
Marcha; e Manutenção da Casa de
Apoio, que já foram previamente aprovados pelo Instituto Ronald McDonald.
Os interessados na compra dos tíquetes podem entrar em contato direto na
sede da instituição, localizada na Rua do Futuro, 855, Aflitos, através do telefone
(81) 3267.9200 e do e-mail nacc@nacc.org.br, além de voluntários, estandes
itinerantes e das lojas Corbeluxe de Petrolina e Juazeiro.

RESULTADOS NACC 2013 (JULHO)
312 Usuários Albergados
15 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
126 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (12) usuários, (01) acompanhantes com os
seguintes atendimentos: 16 a laserterapia, 19 aplicações de flúor e 120
155 atendimentos simples. Total de 155 procedimentos.
1 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
42 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
186,8 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
15 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.505 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
11.921 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 1245 tipo geriátricas e 5.918 infantil
7.163 tamanhos variados
487 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
1 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
3.363 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
2.399 Tipo A
964 Tipo B
0 Tipo D
121 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
206 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
0 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
67 Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
142 Nº de Atendimentos com os usuários na Terapia Ocupacional
105 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
15 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 cadeira de banho
1 muleta canadense
1 andador articulado
1 compensação de 5cm
8 órteses de MMII
1 órteses de MS
1 prótese transtibial
1 prótese transfemural
69 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
11 Educação Infantil/Pré Escolar
35 Ensino Fundamental I
8 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
15 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

Obrigado!

