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Voluntária: Assunta 
Lima dedica a vida

ao NACC

Artistas consagrados 
animam o 16º
º Forró do Nacc

Festival Recife Coffee
 promove ação em

 prol do NACC

Abril, maio e junho de 2017

McDia Feliz beneficia o NACC pelo 19º ano 
Alimentar o sonho de centenas de crianças 

e jovens. É com esse espírito que o Nacc 
inicia o McDia Feliz 2017, a maior campanha 
de combate ao câncer infantojuvenil do 
país. Coordenado pelo Instituto Ronald 
McDonald, a campanha reverte os valores 
das vendas do sanduíche Big Mac, no dia 
26 de agosto, para o tratamento de crianças 
e adolescentes com câncer em todo o Brasil.
Pelo 19º ano consecutivo, o NACC foi 
escolhido pelo Instituto Ronald McDonald 
como instituição beneficiada pelo McDia 
Feliz. A solidariedade dos pernambucanos 
será transformada na manutenção de ações 
e programas psicossociais que beneficiarão 
os mais de 200 albergados que em média 
são acolhidos mensalmente no núcleo. 
A novidade da edição 2017 é a inclusão 
do GAC-PE, Grupo de Ajuda à Criança 
Carente com Câncer - Pernambuco, como 
instituição que também será beneficiada 
pela campanha em Pernambuco.
A presidente do NACC, Arli Pedrosa, diz 
que a chegada de mais uma instituição é 
justa e agrega valor à iniciativa. “O NACC 
trabalha com o McDia Feliz há 18 anos e 
é sempre uma alegria muito grande. Este 
novo formato é muito justo, pois no final 
das contas o objetivo das instituições é 
um só: apoiar a criança que tem câncer, a 
família e melhorar a qualidade de vida delas, 
porque o tratamento não é só químico, é 
também o acolhimento e amor”, comenta.
A campanha nacional do McDia Feliz 2017 
tem o apresentador Fabio Porchat como 
Embaixador e novamente contará com a 
participação de um time de webcelebridades 
nacionais como “Embaixadores 2.0”, 
divulgando a ação nas redes sociais e 
blogs e contribuindo para que a campanha 
alcance os tópicos mais comentados da rede.

Para participar da campanha, os interessados podem comprar os 
tíquetes antecipados, que custam R$ 15,50, na sede do núcleo, na Rua 
do Futuro, 855, nos Aflitos e com os voluntários. No sábado do McDia 
Feliz, basta trocar o tíquete por um Big Mac e também adquirir produtos 
promocionais em qualquer um dos 20 restaurantes McDonald’s do estado.
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Faultless Chocolates Finos e Cultura Inglesa
 celebram sucesso na campanha de Páscoa do NACC

Artistas consagrados animam o 16º Forró do Nacc

Festival Recife Coffee promove ação em prol do NACC

Balanço trimestral

As crianças e os adolescentes albergados no Núcleo de Apoio à Criança com 
Câncer (NACC) tiveram uma Páscoa ainda mais feliz e especial graças 

ao apoio das empresas parceiras Faultless Chocolates Finos e Cultura Inglesa.  
Com o mote Doce como a sua Solidariedade, a campanha deste ano conquistou 
milhares de corações e alcançou, mais uma vez, resultados bastante positivos em prol 
do Nacc, que há mais de 30 anos tem oferecido suporte aos serviços de Oncologia 
Pediátrica do Recife por meio da assistência às crianças em tratamento e seus familiares. 
Pelo 11º ano consecutivo, a Faultless participou da ação que reverteu parte da renda 
obtida com a venda de chocolates para o Núcleo. Feliz e realizado com a iniciativa, 
o proprietário da marca de chocolates, Jorge Vasconcelos falou da satisfação e 
da vontade de continuar com a parceria. “Sempre é uma alegria muito grande 
ajudar o Nacc. Essa parceria só cresce a cada ano, consolidando em todos nós a 
vontade de contribuir e ampliar ainda mais isso tudo para o futuro”, enfatizou.
Jorge ainda destacou o sucesso da ação conjunta com a Escola de Idiomas Cultura Inglesa 
de Casa Forte e do Espinheiro, que promoveu pelo segundo ano a Gincana Solidária de 
Páscoa entre os alunos para contribuir com a campanha. “Ela veio para somar nessa ação 
que já é tão grandiosa devido à causa que representa. Esperamos que possamos continuar 
juntos e contribuindo para a continuidade dos serviços oferecidos pelo Nacc”, completou. 
Para a diretora da Cultura Inglesa, Teresa Gueiros, os alunos tiveram um papel muito 
importante nessa ação. “Conhecemos o Nacc há muito tempo e sabemos o trabalho sério 
e comprometido que ele realiza. Quando propomos a realização da gincana, as crianças 
abraçaram a causa e se dedicaram bastante para alcançarmos esse resultado”, destacou. 
PREMIAÇÃO – No dia 16 de maio, os alunos da Cultura Inglesa Casa Forte que 
se destacaram na Gincana Solidária de Páscoa em prol do Nacc receberam os 
Diplomas dos Voluntários Mirins e brindes, como iPad e iPad Mini. O evento 
contou com a participação do Cônsul Britânico no Recife, Graham Tidey, e o vice-
presidente do Nacc, Hélio Monteiro, além dos familiares dos homenageados. 

Café e solidariedade. Essa foi a re-
ceita do sucesso da 2ª edição do 

Festival Recife Coffee. Este ano o even-
to, que incentiva o consumo de cafés 
especiais no Estado foi realizado de 2 
a 31 de maio e recebeu doações para 
ajudar o Núcleo de Apoio à Crian-
ça com Câncer (NACC), através dos 
cofrinhos espalhados por todas as 25 
cafeterias participantes das cidades 
do Recife, Olinda e Porto de Gali-
nhas. No dia 19 de junho, os organi-
zadores do evento realizaram uma 
reunião de encerramento e fizeram a 
entrega dos cofrinhos para o NACC.       
O Recife Coffee é organizado por estabelecimentos dedicados ao café com viés artesanal em PE, com Suges-
tões do Barista – formadas obrigatoriamente por cafés ou bebidas com café, uma opção de salgado e uma op-
ção de doce harmonizados, ao custo de R$ 19,90. Participam do festival: Apolo Beer Café, A Vida é Bela, Bo-
gart Café, Café com Dengo, Café do Brejo, Kaffe Torrefação e Treinamento, Lalá Café, Malakoff Café 
(unidade Prado e Paço do Frevo) e Na Venda Chocolates e Cafés, em parceria com a Atilla (torrefadores), 
DAM Roupas, CoffeeBar, Épura Gráfica Digital, Astoria Máquinas, Yaguara Ecológico, Leitíssimo, Prefei-
tura do Recife e Sebrae, além da MWA Comunicação, responsável pela criação da identidade visual do evento.

Forró arretado até o dia amanhecer, gente bonita, comidas típicas e muita 
solidariedade. Esse foi o clima do 16º Forró do Nacc, realizado no dia 02 de 

junho, na sede da AABB.  O evento que já virou tradição na capital pernambucana, 
por mais um ano, reuniu artistas de peso do cenário local e nacional. 
O arrasta-pé teve início com a apresentação da Neném Oliveira e trio, que pouco 
a pouco colocou os casais para dançar agarradinhos no meio do salão. Logo após, 
quem subiu ao palco foi o Maestro Spok e a Orquestra Forrobodó. “Não sei há 
quanto anos participo desse forró, mas o que sei é que é incrível poder cantar e 
tocar mais uma vez para todos vocês. O trabalho que o Nacc realiza é grandioso e 
sinto-me orgulhoso em poder contribuir com a instituição”, afirmou o maestro. 
Após cantar e tocar algumas músicas, Spok convidou a artista Elba Ramalho, 
que participou do forró do Nacc pela primeira vez. Antes de cantar um dos 
seus grandes sucessos, a música Sabiá, a forrozeira falou de sua alegria de 
poder estar presente. “Sou vice-presidente de uma ONG carioca que oferece 
apoio a crianças com câncer, por isso entendo o que é caridade e sei das 
dificuldades que instituições filantrópicas enfrentam. Por causa disso, sempre 
que me convidam para participar de um evento solidário, eu me esforço 
para ajudar e nesse não foi diferente. Estou muito feliz”, declarou Elba.  
 Almir Rouche também fez a alegria dos forrozeiros presentes. 
“Não custa nada contribuir para que as pessoas tenham a 
chance de ter uma vida melhor, uma possibilidade de sorrir, 
ter mais esperança. A gente ganha mais em dar do que receber. 
Tem um trecho de uma música que canto que diz: ‘fazer o bem faz bem pra 
mim’ e isso resume como eu me sinto ao participar de eventos como esse. 
A melhor coisa que a gente pode fazer é se doar. Participar de um forró 
solidário me deixa muito feliz. Sempre que há espaço na agenda, a gente 
vem. Deus já deu tanto pra gente. Não custa ajudar os outros”, afirmou.
O forró do Nacc também contou com a participação de Nádia Maia; Cristina 
Amaral; Iran Carlos; Benil e Galeguinho de Gravatá; Irah Caldeira; Waalkyria 
Mendes; Silvana Salazar; Vanessa Dias; Banda Forró Sem Fronteiras; Atilas 
Lima e Juninho Santos; e Vanessa Oliveira. A dupla Mateus e Catirina 
(Anfitriões da festa); e George e a boneca Karolina também animaram o evento. 
A presidente do Nacc, Arli Pedrosa, comemora o sucesso de mais uma 
edição. “O forró do Nacc é uma festa solidária que se consolidou no estado 
e a cada ano mais artistas vêm aderindo a proposta do evento. Nosso forró 
não é um simples arrasta-pé, pois a festa divulga o trabalho do Nacc, a 
causa do câncer, aborda que o câncer infanto-juvenil existe, mas que é uma 
doença curável. Eu só tenho a agradecer aos artistas, parceiros, voluntários, 
funcionários e todas as pessoas que vieram prestigiar o evento”, ressaltou. 
Agradecimento - O Nacc também agradece a Bandeirantes Mídia Exterior; 
Épura Gráfica Digital; São Braz ; Kalulu; Rpress Comunicação; Plaza 
Casa Forte; Telapronta; Fábio Maia Ilustrações; AABB Recife; Pipoca 
Boku’s; Shopping ETC; La Cabina; Jannaína Vale Fotografias; Kilson 
Caricaturas; Grupo Arcádia; Merci Doces; Portais Leia Já, Simepe; João 
Alberto; Roberta Jungmann, G1 PE; Jornal do Commercio; Diario de 
Pernambuco; Pernambuco.com; Mercado no Ar; Blog Sem Papas; Blogs 
Já, Acontece Santyago, Taís Paranhos, Robson Sampaio;  Jornal Por 
Aqui Online; Site Forrozeiros PE; Canal A Balada; PBF Gráfica e Têxtil; 
PITÚ; Vitarella; Livraria Jaqueira; Elisson Souza; Padaria com.pão; Icorp. 

No período de abril a junho deste ano, o Nacc continuou 
oferecendo assistência a crianças e adolescentes com câncer. 

Durante esse tempo, o Núcleo atendeu 851 usuários, serviu 
27.654 refeições e realizou 792 atendimentos no setor de Terapia 
Ocupacional e Fisioterapia e 263 odontológicos. Também foram 
distribuídos 6.170 fraldas descartáveis e 430 kg de leite em pó. 
Essas e outras informações podem ser conferidas na tabela ao lado.

Teresa Gueiros

Jorge Vasconcelos

Usuários atendidos 851
Novos Usuários  82
Vale-Transporte 1.409

Diárias 3.171
Refeições Servidas 27.654

Fraldas Descartáveis 6.170
Leite em pó 430

Atendimentos na Odontologia 263
Atendimentos na Terapia O. e Fisioterapia 792

Hélio Monteiro e Arli Pedrosa

Maestro Spok

Elba Ramalho

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

Nacc sedia lançamento
 do livro Fé e Vida, 
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Expediente

O Nacc sediou, na tarde do dia 1º de junho, o 
lançamento do livro Fé e Vida, Viva a Boa Vontade, 

escrito pela orientadora pastoral da Unicap e umas das 
fundadoras do Grupo da Boa Vontade, Maristela Velozo. 
A publicação resgata a trajetória do Grupo da Boa Vontade, 
criado na década de 70, por pessoas de diversas religiões, 
em sua maioria católicos, com o objetivo de partilhar 
experiências, fazer ações sociais e interceder uns pelos 
outros. Além de contar a história do grupo que se reúne 
semanalmente, há 43 anos, no bairro de Afogados, na casa 
de um dos 33 integrantes, o livro também traz depoimentos 
dos participantes, canções populares e versículos bíblicos.
“Nossos agradecimentos vão para todas aquelas pessoas 
que fizeram e fazem parte desse belo evento que se chama: 

Fé e Vida Viva a Boa Vontade. Também agradecemos 
infinitamente ao senhor Joaquim e a esposa, Consuelo 
Fernandes, por tornar esse sonho possível “, agradeceu a autora.
Homenagens – O lançamento do livro também foi marcado 
por homenagens. Durante a cerimônia, a integrante do grupo 
chamada carinhosamente de “Lulu” recebeu congratulações por 
completar mais um ano de vida. Desta vez, 85 anos.  O casal 
José Joaquim e Consuelo Fernandes, também parabenizados 
pela doação de todos os equipamentos utilizados nos setores do 
oitavo andar da sede do Nacc (Brinquedoteca, Sala de Terapia 
Ocupacional e a Sala de Aula). Todos os homenageados receberam 
buquês de rosas entregues por crianças albergadas no Nacc. 
Na ocasião, Arli Pedrosa também fez agradecimentos, destacou 
a relação de José Joaquim e Consuelo Fernandes, parceiros do 
Nacc desde 2015, e mostrou através de slides os espaços que 
o casal ajudou a construir. “Temos uma estrutura completa 
no oitavo andar que só foi possível graças ao apoio do senhor 
Joaquim e esposa. Há muito tempo estávamos esperando 
uma oportunidade para agradecer ao casal, porque ambos 
abraçaram a causa do Nacc com muito comprometimento. E 
foi nesse encontro que ele escolheu para fazer a inauguração 
dos espaços. Por isso, muito obrigada por tudo”, declarou. 

Maristela Velozo

Uma simples doação vai devolver
vários sorrisos às nossas crianças:

Voluntária do NACC há mais de 10 anos e dona de uma alegria 
contagiante, Assunta Lima é recebida pelas crianças albergadas 

sempre com um carinho maternal. Ela faz parte do grupo Anjos do 
Bem, equipe de voluntários responsáveis por promover as festas 
para os aniversariantes do mês para os albergados da instituição e 
também é anfitriã em um dos restaurantes durante o McDia Feliz.
Aos 59 anos, Assunta diz que sua relação com o voluntariado 
começou dentro de casa. “Já nasci numa família de voluntários. 
Minha mãe trabalhava com leprosos, meu pai também doava 
cestas básicas. Quando conheci o núcleo, me apaixonei”, conta. 
“Faço tudo que o NACC precisar. Já vendi roupas, fiz bazar, 
organizei eventos, participei da Terapia Ocupacional, decoração 
de festas. Ainda tem o McDia Feliz, que amo de paixão”, diz.
A voluntária conhece bem a rotina das crianças e adolescentes 
assistidos pelo NACC. Há cinco anos, foi diagnosticada com 
câncer de mama e passou pelas difíceis fases do tratamento, como a 
quimioterapia. “Assumi minha careca, nunca usei lenço. Para mim, 
o câncer é como uma doença crônica, como hipertensão ou diabetes. 
Se tenho que fazer o tratamento, vou fazer. O trabalho aqui no NACC 
me ajudou na convivência  com a doença. Você vê essas crianças 
sofrendo e pensa ‘se elas podem passar por isso, porque eu não 

posso?’. As conversas com as mães das crianças me deram muita 
força. Não somos voluntários, somos parceiros. Da minha família 
veio o amor que transborda em mim e direciona minhas ações 
ao próximo. Aprendi com meus pais a me manter alegre, 
amorosa, firme e esperançosa em todas as circunstâncias 
da vida. E assim sigo repassando”, diz a apaixonada Assunta.
A voluntária continua o tratamento do câncer e ainda toma 
medicações, mas garante que não deixa de ajudar o NACC. “Me 
envolvo, me entrego. Voluntariado pra mim é isso: ou você se entrega 
ou não faz. E o NACC está tatuado em mim, não sai de jeito nenhum”.


