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companhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à
Criança com Câncer (Nacc), durante o último mês de setembro, 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.

A

RESULTADOS NACC 2012 (SETEMBRO)
312 Usuários Albergados
19 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
142 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Usuários beneficiados com os seguintes atendimentos: sendo 23 a laserterapia, 25
110 aplicações de flúor e 144 atendimentos simples. Total de 192 atendimentos.
2 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
39 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
182,2 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
14 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.421 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
10.518 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 1.016 tipo geriátricas e 5.814 infantil
6.830 tamanhos variados
530 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
4.142 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
2.907 Tipo A
1.209 Tipo B
26
Tipo D
104 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
199 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
5 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
47 Nº de Usuários beneficiados com Atendimento Fonoaudiológico
139 Nº de Usuários beneficiados com Terapia Ocupacional
92 Nº de Usuários beneficiados com Atendimento Fisioterápico
2 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 Cadeira de Rodas
1 par de Muleta Canadense.
163 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
39
Educação Infantil/Pré Escolar
42
Ensino Médio
1
Ensino Fundamental I
0
Ensino Fundamental II
81
EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

Obrigado!

Outback Recife convida para noite
beneficente em prol do Nacc
Restaurante que será inaugurado no Shopping RioMar reverterá 100% da renda
obtida no evento para apoio das atividades desenvolvidas pela instituição

Gastronomia e responsabilidade social serão os ingredientes da
degustação beneficente promovida pelo restaurante Outback Recife, no
Shopping RioMar, no próximo dia 28 de outubro, das 19h às 21h. A ação
acontece em prol das 500 crianças atendidas pelo Núcleo de Apoio à
Criança com Câncer, o Nacc.
A noite beneficente, uma tradição da rede Outback Steakhouse, reunirá
230 pessoas e oferecerá um menu degustação e uma seleção de
bebidas. Os convites podem ser comprados por R$ 100 cada na sede do
Nacc (Rua do Futuro, 855, Aflitos). Informações pelos telefones (81) 32679200 / 9993-9662 ou pelos e-mails daniel@nacc.org.br e
cristhiane@nacc.org.br.
Sobre o Outback Steakhouse
Com seus cortes de carnes especiais, a rede Outback Steakhouse já está
presente em 37 endereços, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo,
Brasília, Porto Alegre, Niterói, Campinas, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador,
Curitiba, Ribeirão Preto, Vitória, São José dos Campos, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Florianópolis e Guarulhos. No mundo está
presente em 22 países entre Europa, Américas e Ásia. O primeiro
restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em
1997. O Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e
sabor marcante da culinária oferecida, somada à descontração no
atendimento e às instalações aconchegantes.

Nacc recebe doação de alimentos
Como forma de contribuir com os
serviços de assistência psicossocial
que o Nacc vem oferecendo há
quase três décadas à crianças e
adolescentes carentes com câncer,
em tratamento nos hospitais do
estado, a Universidade Maurício de
Nassau – Uninassau realizou, no dia 5
de setembro, uma doação de 400
quilos de alimentos não perecíveis. A
entrega desses alimentos foi realizada
pelo pró-reitor da instituição, André
Luís e a coordenadora do curso de
Psicologia, Patrícia Sieber.

Doação da ANFFA

Quem também colaborou com a
instituição foi o Sindicato dos Fiscais
Federais Agropecuários de
Pernambuco – ANFFA Sindical,
doando, no dia 17 de setembro, mais
de 300 litros de leite. A entrega da
Doação da Uninassau
doação foi realizada pelos
funcionários do Sindicato na própria sede da Instituição, que fica
localizada no bairro do Cordeiro, ao vice-presidente do Núcleo, Hélio
Monteiro. Na ocasião, o fiscal federal agropecuário Luiz Matos
agradeceu o comparecimento de um representante do Núcleo e
expressou a sua felicidade em poder ajudar o Nacc através da doação
desses alimentos.
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