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Colabore para transformar o Natal
das crianças e adolescentes do Nacc

N

atal é tempo de confraternizar e de levar
amor a quem precisa. E que tal cultivar a
solidariedade e fazer florescer os sonhos das
crianças e adolescentes do Nacc? Essa é a finalidade
das já tradicionais campanhas natalinas:
Árvore Solidária e Cartões de Natal. O público
em geral e empresas parceiras podem colaborar e
transformar o Natal dos albergados na instituição.
Árvore Solidária - Desenvolvida pelo Nacc
há mais de dez anos, o projeto tem como
objetivo incentivar colaboradores a doarem
presentes e, assim, tornar mais feliz o Natal
das crianças e jovens assistidos pelo Núcleo
de Apoio. “A ideia é que a Árvore Solidária
fique exposta em local de fácil visualização,
definido pela empresa parceira. Em cada árvore,
estarão penduradas tarjetas para cada criança,
contendo nome, gênero e idade. Assim, o
colaborador escolhe quem será presenteado”,
reforçou a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Importante ressaltar, que não há custo na adesão
do projeto Árvore Solidária, o Nacc utiliza a
decoração natalina para afixação das tarjetas
com os nomes das crianças que receberão os
presentes. É de responsabilidade do Nacc o
envio das tarjetas e do cartaz a ser fixado no
local. “O objetivo é que os doadores escolham os
presentes pendurados na decoração natalina da
própria empresa, seja uma árvore ou um mural,
e faça a sua doação”, lembrou a presidente.
Os interessados em participar da campanha
devem entrar em contato com Cristhiane
Campos, coordenadora de Projetos e Eventos,
através do e-mail cristhiane@nacc.org.br ou
dos fones (81) 3267.9200 / (81) 99993.9662.
Cartões de Natal - Mesmo com o avanço da tecnologia e a utilização de redes sociais, muitas pessoas ainda fazem questão de enviar os tradicionais cartões natalinos aos amigos e familiares. Para aqueles que desejam manter a tradição, o Nacc disponibiliza 10 modelos, cada um custando R$ 2. Os cartões podem
ser adquiridos na sede da instituição (Rua do Futuro, 855, Aflitos) ou pelo e-mail cristhiane@nacc.org.br.
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Nacc tem novo meio
de doação online

A

partir do próximo mês de outubro, as pessoas
que contribuem com o Nacc poderão contar com
uma nova ferramenta na hora de realizar doações
financeiras para ajudar as crianças e adolescentes
albergados no Núcleo de Apoio. Além da doação online,
que já existe no site da instituição, através do sistema
PagSeguro, agora as pessoas também poderão doar
através do PayPal, na opção de “doações recorrentes”.
O gerente de Marketing e Comunicação do Nacc, Daniel
Lima, explica como funciona o novo sistema. “O doador vai
preencher um cadastro online e escolher um valor que será
debitado no cartão de crédito de forma recorrente, mês a
mês, durante o período escolhido. A modalidade faz com
que o limite do cartão do doador não seja comprometido
e o débito seja lançado mensalmente”, declarou.
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Presidente do Nacc,
Arli Pedrosa, recebe título
de Cidadã de Pernambuco

P

Arli Pedrosa
(à esquerda)
recebendo
o título das
mãos da
deputada
Socorro
Pimentel

residindo o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer
(Nacc) há mais de duas décadas, a psicóloga
Arli Diniz Pedrosa recebeu, no dia 5 de outubro, no
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco
(Alepe), o título honorífico de Cidadã de Pernambuco,
por iniciativa da deputada Socorro Pimentel (PSL).
De acordo com Socorro Pimentel, a concessão do título a
Arli Pedrosa significa a retribuição do povo de Pernambuco
ao trabalho que a homenageada tem realizado não apenas
no Nacc, mas em outras instituições, como no Instituto
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).
Durante o discurso, a parlamentar citou a frase do escritor
russo Leon Tolstoi “A alegria de fazer o bem é a única
felicidade verdadeira” e afirmou: “No Nacc, a grande e nobre
ideia é resgatar a estima, a esperança e a alegria de ser criança”.
Já Arli Pedrosa, bastante emocionada, fez questão de
agradecer ao esposo, o médico Francisco Pedrosa,
fundador do Nacc, as filhas e outros familiares, bem
como aos colaboradores, funcionários e voluntários da
instituição e demais pessoas que têm acompanhado e
contribuído com a sua vida familiar, profissional e social.
Ao final, encerrou o discurso com as seguintes palavras:
“Quero dizer a todos que receber o título de cidadã
Pernambucana é motivo de muito orgulho, satisfação
e também muita responsabilidade. Estou honrada e
envaidecida. Sou realmente uma pessoa privilegiada.
Esse título não é só meu, preciso dividir com algumas
pessoas, sem elas não teria chegado até aqui”, finalizou.

Uma simples doação vai devolver vários
sorrisos às nossas crianças:
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“Sinto-me realizado em
poder ajudar o Nacc”

Nacc será beneficiado
com o Projeto União
de Sorrisos

a
)

D

urante mais de três décadas de existência, o Nacc
- Núcleo de Apoio à Criança com Câncer - vem
albergando crianças e adolescentes que travam uma batalha
diária contra o câncer infantil. Todo esse histórico de
solidariedade e apoio fizeram do Nacc uma das instituiçõesmadrinhas do projeto União de Sorrisos, que tem o
objetivo de conscientizar a população sobre temas como
câncer infantil, síndrome de down e autismo. O lançamento
aconteceu no dia 21 de setembro, no auditório da entidade.
O projeto União de Sorrisos é idealizado e coordenado pela
OAB/PE – Subseção Timbaúba, através do vice-Presidente
e professor Universitário Grinaldo Gadelha Júnior. Nesta
ação, o Nacc também é instituição co-realizadora do
evento, junto à Associação Novo Rumo, que se dedica
aos cuidados de crianças especiais. Gadelha Júnior já é
parceiro do Nacc há muitos anos, quando coordenou
o curso de Direito da Faculdade Joaquim Nabuco e
organizou algumas ações de integração entre alunos
e as crianças e os adolescentes albergados no Núcleo.
Na ocasião, os convidados conheceram os detalhes do
projeto e também a música composta especialmente
para o evento, chamada Magia de Sorrir, uma adaptação
de música da banda sueca Seventh Wonder, interpretada
pela banda pernambucana Rocket, com participação da
cantora adolescente Marilia Mendonça, portadora de
deficiência visual. A presidente do Nacc, Arli Pedrosa,
falou sobre a expectativa do novo projeto. “Esperamos
contar com o apoio da sociedade neste projeto tão
importante para as crianças e adolescentes”, declarou.
O evento União de Sorrisos ocorreu em duas etapas:
uma em Timbaúba, no dia 23/10, e a segunda etapa em
Recife, no RioMar Recife, no dia 05/11, contando com a
presença de artistas, recreadores e um leilão solidário,
cuja renda foi revertida e dividida entre o NACC,
Associação Novo Rumo, CAT Timbaúba e Creche Mãe
Rainha. O resultado final das ações será divulgado até
o final do mês de novembro, nas redes sociais da União
de Sorrisos e nos sites das instituições participantes.

M

Proprietário
da Faultless
Chocolates
Finos, Jorge
Vasconcelos

uitos empresários trabalham para obter sucesso e expandir
cada vez mais seus negócios. A única e principal meta deles
é a lucratividade. Na contramão desse grupo, há uma parcela de
profissionais que se sente muito mais realizada em doar parte do que
recebe para ajudar os mais necessitados. O proprietário da Faultless
Chocolates Finos, referência no ramo de chocolates artesanais, Jorge
Vasconcelos, se orgulha em fazer parte desse time. Parceiro do Nacc há
mais de 11 anos, ele conta que é um prazer contribuir com o trabalho
que o Núcleo realiza na capital pernambucana em prol de crianças e
adolescentes com câncer. “Conheço as dificuldades que as pessoas
carentes enfrentam para conseguir dar continuidade ao tratamento
e me sinto muito realizado em poder ajudar o Nacc”, declarou.
O empresário também afirma que teve amigos que faleceram de
câncer e recentemente tomou um susto ao descobrir que estava com
a doença. “Graças a Deus foi só um susto. Descobri que estava com
câncer de pele em junho deste ano. Fiz a cirurgia para retirar uma
parte da pele do braço, e já estou bem. Infelizmente, nem todos
têm um final feliz como eu tive”, comemorou Jorge Vasconcelos.
Apesar de não lembrar com detalhes quando iniciou a parceria
com o Nacc, Jorge conta que conheceu a instituição quando uma
funcionária do Núcleo foi ao seu escritório pedir uma contribuição
para a festinha de Páscoa. “Não lembro o nome da funcionária,
mas depois de tudo que ela falou a respeito da instituição, não
tive como dar outra resposta a não ser sim. Naquela ocasião,
me tornei um parceiro efetivo do Nacc”, afirmou entusiasmado.
A parceria era apenas para ajudar o Nacc através da doação de
parte do valor arrecadado com a venda de chocolates no período
pascal, mas hoje a Faultless Chocolates Finos também ajuda o
Nacc em outras ações promovidas pelo Núcleo durante o ano.
Casado com Ana Carolina e pai de Júlia Vasconcelos, de 16 anos,
Jorge, que é alvirrubro de coração, espera que outros empresários
se sensibilizem e ajudem o Nacc da forma que eles puderem.
“Afinal, todo tipo de doação é sempre muito bem-vinda”, finalizou.
Sobre a Fautless - No mercado desde 1996, a Faultless
Chocolates Finos é hoje referência no ramo de Chocolates
Artesanais. A excelente qualidade dos seus produtos compõe
a “personalidade” da marca, que se tornou presença nos mais
diversos eventos, feiras e festivais da sociedade Pernambucana.
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Nacc comemora o resultado
positivo da campanha do
McDia Feliz 2016
Este ano a instituição também recebeu o
I Prêmio McDia Feliz na categoria Comunicação

O

Instituto Ronald McDonald, coordenador do
McDia Feliz nacionalmente, divulgou os resultados
da campanha realizada pelo Nacc em 2016. Ao todo,
foram arrecadados R$ 280.538,93 obtidos através da
comercialização dos 22.958 sanduíches Big Mac, dos
tíquetes antecipados e das vendas diretas no balcão do dia
27 de agosto. Este valor entra como parte do financiamento
para execução dos projetos aprovados neste ano. A parte
restante é aplicada através de verba direta do Nacc.
Além disso, o Nacc também conquistou o I Prêmio McDia
Feliz na categoria Comunicação, graças à ação Influencers
do Bem, realizada em parceria com 32 blogueiros, vloggers,
youtubers, intagramers e snapchaters pernambucanos. Foram
realizados 4 encontros nas cidades de Recife e Caruaru, a fim
de integrar os influencers às ações desenvolvidas pelo Nacc
e o McDia Feliz, fazendo deles verdadeiros influenciadores
de seus públicos e da comunidade. Juntos, eles ajudaram a
vender mais tíquetes antecipados e ainda foram voluntários
no dia do McDia Feliz, ajudando os voluntários anfitriões a
tornar a festa mais linda do que já é. “Graças a essa ação, a
instituição foi contemplada com mais R$ 8 mil, que deverão
ser somados aos valores recebidos como parte financiada
pelo Instituto”, disse a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
De acordo com os organizadores da premiação, o
objetivo do prêmio é reconhecer as estratégias locais que
potencializam a mobilização, divulgação e arrecadação
do McDia Feliz; bem como compartilhar experiências
de sucesso para a melhora contínua do McDia Feliz
e gerar um manual de boas práticas do projeto.
Arli Pedrosa lembrou também que a ação deste ano foi
desenvolvida com o intuito, exclusivo, de envolver o

D

maior número de influencers digitais do estado nas ações de
divulgação do McDia Feliz, chamando-os carinhosamente
de Influencers do Bem. “Todo o trabalho foi pensado e
planejado pela equipe de Marketing do Nacc e, graças a Deus,
e ao esforço de todos, obtivemos êxito. Por isso, os parabéns
vão para eles e para todos os Influencers que resolveram
nos apoiar em mais uma edição do McDia Feliz, campanha
que ajuda o Nacc a concretizar sonhos e dar continuidade
ao suporte oferecido às crianças com câncer”, ressaltou.
A presidente do Nacc também fez questão de agradecer
a todos os parceiros (entre empresas e pessoas físicas) e
voluntários que contribuíram com a campanha, além da
imprensa, que sempre ajudou a divulgar a ação. “Nosso
agradecimento também vai para a nossa McAmiga, Teresa
Gueiros, que junto com os alunos e funcionários da Cultura
Inglesa de Casa Forte, Espinheiro, Petrolina e Caruaru, nos
ajudou na venda dos tíquetes antecipados da campanha, bem
como aos voluntários e colaboradores da Rede McDonald’s,
que vem colaborando durante todos esses anos”, afirmou.
Influencers do Bem – Estes são os nomes de todos os Influencers
do Bem, que ajudaram o NACC no McDia Feliz e agora fazem
parte do time de apoiadores em todas as ações e campanha da
instituição: Rodolfo Assis, Nilsinho Filho, Iran Pontes, Simone
Bispo, Diego de Luna, Antonio Vasconcelos, Luis Henrique,
Hevelly Cavalcanti, Bruno Henrique Silva, Camila Vasconcelos,
Monicky Mel, Roberta Sterfanne, Luis Leite, Lucas Aguiar, Iara
Rodrigues, Jessika Lima, Marina Cavalcanti, Savio Cavalcanti,
Aline Ramos, Ellyemary Silveira, Saulo Andrade, Cynthya
Roberta, Dayse Lima, Edwin Lafayette, Fátima Pontes, Leilane
Santana, Lillian Sales, Lory Aguiar, Marilis Melo, Malka Lima,
Weydja Mendonça e Bárbara Tany foram os envolvidos na ação.

Nacc divulga os principais números do terceiro trimestre de 2016

iariamente o Nacc acolhe crianças e adolescentes
com câncer que vêm ao Recife se consultar ou dar
continuidade ao tratamento nos hospitais públicos.
Esses pacientes são carentes e precisam da instituição
para se manterem na capital pernambucana enquanto
realizam seus procedimentos clínicos periódicos.
Além de albergue, transporte e alimentação, o Nacc
ainda fornece assistência social e oferece atendimento nas
áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, odontologia,

fonoaudiologia, entre outros. Nos últimos três meses, graças
ao apoio de parceiros, a entidade recebeu 63 novos usuários,
forneceu 1.422 vales transportes, contabilizou 2.471 diárias
de albergue utilizadas, serviu 28.844 refeições e doou
3.402 fraldas infantis e geriátricas. No terceiro trimestre
deste ano, a instituição também registrou o consumo
de 248kg de leite em pó, realizou 140 procedimentos
odontológicos, 114 atendimentos no consultório de
fonoaudiologia e 515 atendimentos na Terapia Ocupacional.

Visite-nos em nosso site e em nossas redes sociais!
www.nacc.org .br|81. 326 7.9200

