A

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

RESULTADOS NACC 2012 (NOVEMBRO)
324 Usuários Albergados
21 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
147 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Usuários beneficiados(74) e Acompanhantes (02) com os seguintes atendimentos odontológicos:
sendo 21 a laserterapia, 09 aplicações de flúor e 74 atendimentos simples. Total de 104
76 atendimentos.
2 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
45 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
193 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
20 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.494 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
11.887 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
7.910 N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 1.383 tipo geriátricas e 6.527 infantil tamanhos
700 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
4.660 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
3.277 Tipo A
1.342 Tipo B
41 Tipo D
143 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
207 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
17 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
57 Nº de Usuários beneficiados com Atendimento Fonoaudiológico
* Nº de Usuários beneficiados com Terapia Ocupacional
88 Nº de Usuários beneficiados com Atendimento Fisioterápico
1 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 Cadeira de Rodas
188 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
36 Educação Infantil/Pré Escolar
44 Ensino Fundamental I
31 Ensino Fundamental II
10 Ensino Médio
67 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

(*) Profissional em férias.

Terceira edição do Balacoday
A terceira edição do Balacoday, evento de moda que já se
consolidou dentro do mundo fashion de Recife deu um show
de solidariedade, no dia 3 de novembro, na casa de festa Rose
Beltrão recepções, em Apipucos, zona norte do Recife. Na
ocasião, que reuniu mais de três mil pessoas e diversas marcas
de renome, o Nacc foi beneficiado através da doação de 640
quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos foram
arrecadados como parte do ingresso para ter acesso ao
evento.

Projeto Retratos da Alma
Sensibilizado com o trabalho que o Nacc vem desenvolvendo, há 27 anos, em benefício das crianças
carentes com câncer atendidas pela instituição, as organizadoras do Projeto Retratos da Alma, alunas
da Faculdade Boa Viagem, entregaram uma doação de 31 quilos de alimentos não perecíveis
arrecadados no dia do evento, realizado no auditório da Faculdade ao Nacc. O evento, que
aconteceu no dia 6, além de expor fotografias tiradas pelas próprias crianças do Nacc, contou com
diversas palestras, entre elas, a Humanização no Tratamento contra o Câncer Infantil proferida pela
presidente do Núcleo, Arli Pedrosa.

Cartões de natal do Nacc
Para levar as mensagens de alegria, amor, sucesso e paz, o
Nacc oferece, por mais um ano, os cartões de natal do
Núcleo, que podem ser adquiridos em cinco modelos
diferentes. Com a frase “Que exista luz em tudo que você viver.
Feliz Natal e um ano novo iluminado” os cartões serão
vendidos a R$2, sendo toda a verba adquirida revertida para
as atividades em prol de crianças e adolescentes albergados
no Nacc. Para adquirir os cartões e colaborar nessa causa
solidária, o interessado deve entrar em contato com o Núcleo
pelo telefone 3267-9200 ou via e-mail cristhiane@nacc.org.br.

