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NACC é beneficiado 
com a palestra de 

Drauzio Varella 

Crianças do NACC 
contam com aulas
de arte-educação

Projeto Felicidade
leva crianças para 

conhecer  São Paulo

Julho, agosto e setembro de 2017

McDia Feliz 2017: sucesso de solidariedade

Um sábado de muito BigMac, música e solidariedade. Assim 
foi a 29ª edição do McDia Feliz, dia 26 de agosto, que 

beneficiou o Nacc pelo décimo nono ano consecutivo. Em todos 
os restaurantes McDonald’s do país houve atrações musicais, 
recreação infantil, teatro, dança e apresentações educativas 
que convidaram o público a participar da maior campanha 
nacional em prol do tratamento de crianças e jovens com câncer.
Os nove restaurantes coordenados pelo NACC em Pernambuco, 
distribuídos em Recife e Petrolina, deram show de vendas, com público 
acima do esperado e muitos Big Macs vendidos. A presidente do Nacc, 
Arli Pedrosa, comemorou o resultado. “Todas as lojas coordenadas 
pelo Nacc venderam muito acima do que estava previsto. Fazendo 
um balanço no final da movimentação, tivemos um saldo bastante 
positivo. Agradecemos a todos que abraçaram essa ideia”, celebra.
Bianca Provedel, coordenadora do Instituto Ronald McDonald, 
deixou o Rio de Janeiro e veio conferir de perto o McDia 
Feliz de Pernambuco. “O McDia aqui foi uma festa super 
bonita, a comunidade estava super engajada, os restaurantes 
trabalharam com muita motivação. Tenho certeza que batemos 
as metas e ajudamos milhares de crianças”, comemorou.
A FESTA - As unidades do Clube Português e de Casa Forte, 
coordenadas pelo Nacc, receberam um time de estrelas da música 
pernambucana. Entre as mais de 20 atrações, o público pôde 
conferir shows de Capim com Mel, Musa, A Favorita e Loira 
Marrenta, que cantaram seus sucessos do brega romântico.  Para o 
vocalista da Capim com Mel, Charles Bond, é uma honra participar 
desse gesto de solidariedade. “Quero parabenizar toda a equipe 
e pedir que Deus abençoe cada um que contribui para que esse 
projeto possa acontecer”, disse. Priscila Senna, vocalista da Musa, 
participou pela terceira vez do McDia Feliz. “Acho incrível o 
trabalho realizado pelo Nacc, já visitei o Núcleo e acho muito lindo. 
Sempre que precisarem, estarei aqui, porque é uma causa digna 

ajudar essas crianças e isso toca no meu coração”, afirmou Priscila.
AGRADECIMENTO - Para que o McDia Feliz 2017 fosse um 
sucesso de vendas e solidariedade, o NACC contou com vários 
parceiros na execução da ação. Fica registrado aqui o agradecimento 
a todos que abraçam a causa com tanto carinho para ajudar na 
manutenção dos serviços oferecidos para as crianças e adolescentes.
Arcádia Futuro, Luiz Balões, Épura Gráfica, Brascolor, Devan Brindes 
Promocionais, Shopping Rio Mar, Shopping ETC, Plaza Shopping, 
Livraria Jaqueira, AABB, Rádio Hits Recife, Programa do Mução – 
Rádio Clube AM/FM, Bandeirantes Mídia Exterior, Fabrinkando, 
Rpress Comunicação, ICORP, Associação de Aposentados e 
Pensionistas da Celpe, Colégio BJ, Coca-Cola Solar, Colégio Santa 
Emília, ABA Global School e Cultura Inglesa Casa Forte e Espinheiro. 
Bob Nogueira e Trilha do Samba, Wallace Sales, Luan Douglas, 
Musa, Deivinho Sanfoneiro, Simara Pires, Shot Sertanejo, João 
Lacerda, Capim com Mel, André Lins, Marcia Samppayo, Banda 
Torpedo, Valquiria Santana, Nega do Babado, Wagnho Santroppê, 
Nathan do Arrocha, Palas Pinho, Dread, Banda Lolita, Vertinho, 
Alberto Bakana, Reny e a Galera, Trio Ternura, Lili Moreno e Forró 
Payol, Igor Bacelar, Carlinhos Beleza, Banda Pressentimentos, Fábio 
e Kilson Caricaturas, Banda Morenita, Zuadões do Forró, Dread, 
SOS Amizade, Pecinho Amorim, Wallace Sales, Grupo de Dança 
Ciganos de Luz, Well, Banda Lollita, Azamigas da Farra, Banda 
Espartilho, Walkyria Mendes, Roberto Cruz e Andreza Formiga, 
Paulinho do Acordeon, Carlinho Souza, Nonô Germano, Grupo 
Sambstar, Jane Sullivan, João Lacerda, Allefy, Victor  Santos, Banda 
Patusco, Jd Marcílio Mb, Mágico Renildo, Show Princesa Elsa, 
Drags Thanya Tulmulto e Macarrão Flyer, Alinho Recreações e 
Pintura Infantil, Fabio Escultura  de Bolas, Acácio Escultura de 
Bolas, Silvio Barbosa, Heróis Solidários, Tony Vaqueiro, Saulo 
Coimbra, Bailarina Amanda, Coral Menino Jesus, Bloco das 
Flores, Rinaldo Voz e Violão, Paulinho Siqueira e Jailton Andrade.

Pernambuco bate recorde de vendas beneficiando centenas de crianças e jovens carentes em tratamento contra o câncer no estado  

Musa, A Favorita e Loira Marrenta Arli Pedrosa (centro) na McDonald’s Shopping Boa Vista Restaurante da Rua do Hospício
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As crianças albergadas no Nacc tiveram o privilégio de 
participar, pela primeira vez, da confecção dos Troféus 

Construtores da Cultura de Paz, projeto idealizado pelo 
artista plástico pernambucano André Soares Monteiro. 
O objetivo é homenagear personalidades e instituições 
que atuam na promoção da paz, na construção de um 
mundo mais justo e fraterno, e que cultivam princípios 
de respeito à vida, generosidade, solidariedade, rejeição 
da violência e preservação do planeta. Os troféus 
produzidos com material reciclado foram entregues no VIII 
Espiritoartelidade - a arte do espírito e o espírito da arte, 
no dia 29 de julho, no Teatro de Santa Isabel. Nesta edição, 
14 personalidades/instituições, entre elas o próprio Nacc, 
receberam a honraria. O vice-presidente Hélio Monteiro, 
a analista de marketing, Isabely Almeida, e os voluntários 
Breno Castro e Patrícia Velloso, prestigiaram o evento.
Convite - Cerca de 10 crianças albergadas no Nacc 
participaram da confecção dos troféus, com pinturas e 
colagens nas peças montadas por André Soares. “Já havia 
realizado um trabalho no Nacc em 2009 (postais para o 
final do ano) e quando pensei em produzir esses troféus 
com a ajuda de crianças de alguma instituição, lembrei 

Crianças do Nacc participam da confecção dos
Troféus Construtores da Cultura de Paz

Por meio de uma parceria firmada com a ONG paulista Projeto Felicidade, 
desde 2003, as crianças albergadas no Nacc e seus acompanhantes estão 

tendo a oportunidade de conhecer, com todas as despesas pagas, a cidade de 
São Paulo, a maior capital do Brasil. De acordo a assistente social do Nacc, 
Silvana Camelo, até o momento, mais de 50 crianças já participaram do projeto.
“Em média, anualmente, são disponibilizadas três vagas para o Nacc.       
Para selecionarmos os participantes, entramos em contato com as equipes dos hospitais 

Projeto Felicidade promove tour pela maior metrópole do país 
que atendem os pacientes albergados no 
Nacc (IMIP, Hospital Oswaldo Cruz e 
Hospital de Câncer de Pernambuco). A 
programação do passeio, que dura cinco 
dias, já começa com a recepção acolhedora 
no aeroporto por voluntários do projeto, 
que acompanham as crianças até o hotel. 
Na chegada, é servido um jantar especial, 
e nos dias seguintes atividades diárias, 
com direto a city tour”, pontuou Silvana.
O Projeto Felicidade é uma ONG criada 
em 2001 pelo rabino Shabsi Alpern, da 
entidade beneficente Beit Chabad do 
Brasil, com o objetivo de proporcionar 
momentos de lazer e sonho a menores 
que enfrentam o câncer. O projeto 
conta com o apoio de uma equipe de 
voluntários que atuam em diversas 
atividades, bem como empresas parceiras, 
tais como bufês infantis, hotéis, parques 
temáticos e empresas de transporte.

Mais de 50 crianças já participaram do projeto

novamente do Nacc. Foi um enorme prazer realizar mais 
um trabalho com as crianças do Núcleo”, ressaltou o artista.

Os troféus foram confeccionados sob a supervisão
do  artista plástico André Soares (em pé)  

A expressão e o fazer artístico como forma de amenizar o 
estresse causado pelo tratamento do câncer. Essa é uma das 

intenções da arte-educação, promovida pela arte-educadora Fátima 
Bulcão, junto às crianças de 6 a 12 anos albergadas no Núcleo de 
Apoio à Criança com Câncer (Nacc). A abordagem privilegia o 
desenvolvimento humano e aperfeiçoa os processos que envolvem 
a percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, o controle 
gestual, sendo um importante aliado em prol da saúde física e mental.  

Aulas de arte-educação
para  os albergados

Donos de uma alegria ímpar e engajados em 
sempre fazer o bem, os integrantes do grupo 

do município de Amaraji, localizado na Zona da 
Mata Sul do estado, já são presenças cativas no Forró 
do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc). 
A parceria, que nasceu há mais de uma década, tem 
levado uma dose extra de animação ao arrasta-pé 
solidário por meio das atrações artísticas de músicos 
e bailarinos locais que acompanham o grupo. A cada 
ano, o grupo de Amaraji, como também é conhecido, 
cresce e ganha mais adeptos dispostos a ajudar o Nacc 
em sua missão de oferecer assistência às crianças e 
adolescentes carentes com câncer em Pernambuco. 
A jornalista e servidora aposentada, Aline Costa, foi 
uma das primeiras participantes a conhecer o trabalho 
da instituição. “Conhecemos o Nacc através da minha 

irmã, há vinte anos. Ela foi convidada pela amiga Sônia 
Monteiro, que é voluntária do Nacc, para o Forró. Na 
hora, nos identificamos com a causa e passamos a ajudar 
também o Núcleo. No primeiro ano, levei dez bailarinos, 
depois conseguimos juntar um grupo maior e mais 
pessoas da cidade ficaram interessadas em contribuir. Essa 
parceria só tem aumentado a cada ano”, explicou Aline.
Atualmente, a iniciativa conta com a contribuição 
de bailarinos, voluntários, empresários e autoridades 
locais, além do público em geral. Os agradecimentos são 
estendidos ao prefeito Rildo Reis e sua esposa Jô Ferreira, 
à prefeita de Primavera, Dayse Juliana, ao casal Gabriel e 
Rizolene Trajano, aos bailarinos Hugo Romário, Maurício 
Marcondes, à voluntária Sônia Monteiro, aos empresários 
Marcos Silveira e Fláucio Araújo, além do Blog Amaraji 
Notícia, do jornalista Edmar Gomes e sua esposa Sileide.

Turma de Amaraji: uma história de  dedicação ao Nacc

As atividades  
são realizadas   
com crianças 
de 6 a 12 anos

Durante as aulas, as crianças têm a possibilidade 
de desenvolver as suas habilidades por meio 
de releituras de obras conceituadas, como 
o do quadro Operários (Tarsila do Amaral, 
1933); pinturas livres e criação de painéis 
e cartazes.  “Elas são muito engajadas em 
tudo que fazem. Por isso, sempre trazemos 
coisas novas que despertem o interesse 
e auxiliem no desenvolvimento de uma 
interpretação mais ampla sobre as artes”, 
destacou a arte-educadora Fátima Bulcão, 
que está à frente do trabalho há oito meses.
“É um presente para mim trabalhar com 
essas crianças. Fico impressionada com a 
sensibilidade e talento delas, que apesar 
de muito jovens, demostram um enorme 
interesse no fazer artístico e na compreensão 
do que é arte e como expressá-la”, disse. 
As aulas de arte-educação acontecem de 
segunda a sexta-feira, no horário da tarde.

O grupo é parceiro do Nacc há mais de uma década
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ExpedienteUma simples doação vai devolver
vários sorrisos às nossas crianças:

O oncologista e escritor Drauzio Varella esteve no 
Recife no dia 28 de setembro para ministrar a 

palestra “Saúde, nutrição e benefícios do consumo de 
leite e derivados como parte de uma dieta saudável”, 
no auditório do Golden Tulip Recife Palace, como 
parte do projeto Beba Mais Leite, patrocinado pelas 
empresas Laticínios Betânia e Tetra Pak.  Toda a renda 
obtida com os ingressos foi revertida em leite, doado 
ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc).
Durante a palestra, Drauzio defendeu a manutenção de 
um estilo de vida saudável e falou sobre o consumo 
do leite por crianças, adultos e idosos. O oncologista 
também abordou os perigos de dietas sem lactose 
e ressaltou o cuidado que se deve tomar nos casos 
de intolerância à lactose. “O leite é fundamental 
para a criança de um modo geral, independente 
de ter câncer ou não. O que os médicos indicam 
é uma dieta rica em nutrientes variados, e o leite 
contém proteínas muito importantes”, explicou. 
Para presidente do Nacc, Arli Pedrosa, a doação é muito 
bem-vinda, pois o leite é um alimento fundamental no 
cardápio oferecido no núcleo. “O leite não pode faltar 
nas refeições oferecidas diariamente porque, além do 

NACC é beneficiado com a renda da palestra de Drauzio Varella 

Em cumprimento a uma determinação do Ministério 
das Comunicações, no 26 de julho o sinal analógico 

de todos os canais de televisão foi desligado no Recife e 
Região Metropolitana. Para que as crianças e adolescentes 
do Nacc e seus acompanhantes não ficassem sem acesso 
à TV, Iuri Maia Leite, diretor Regional da TV Globo, 
garantiu o sinal digital nas televisões do núcleo, com a 
doação de kits do projeto Seja Digital, instituição criada 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
responsável por operacionalizar a migração do sinal 
analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.
No dia 13 de setembro, o projeto Seja Digital esteve no 
Nacc juntamente com um técnico da TV Globo e dois 
alunos do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) para 
realizar a instalação dos equipamentos: 12 kits conversão, 
cada um composto por um conversor digital, uma 
antena e oito metros de cabo, que atenderam a todas as 
demandas do Nacc. Assim, crianças e jovens albergados 
e seus familiares podem continuar a usufruir dessa 
opção de lazer, entretenimento, informação e educação.

Globo Recife doa kits de
 TV Digital para o Nacc

ponto de vista nutricional, é culturalmente usado pelas mães para 
alimentar os filhos pela manhã e à noite, então é imprescindível 
termos esse alimento disponível para as crianças”, afirmou Arli.
A nutricionista do Nacc, Rafaella Vilela, diz que o leite faz parte da 
dieta diária das crianças albergadas. “O leite é rico em proteína e 
cálcio, e o paciente em tratamento de câncer precisa dessas proteínas, 
então vai fazer muito bem para o núcleo receber essa doação”, disse.
A palestra gerou uma doação de aproximadamente 800 litros 
de leite para o Nacc, que serão entregues no mês de novembro.

Drauzio Varella ladeado pela equipe do Nacc 

Há mais de 10 anos, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc) 
conta com o apoio e incentivo do Grupo Cornélio Brennand (GCB) 

no McDia Feliz. Nesta edição, a empresa parceira inovou e desenvolveu 
uma grande ação de comunicação interna voltada para estimular a reven-
da dos tíquetes internamente e aumentar a participação dos seus colabo-
radores na campanha. A ação contou com decoração e bottons alusivos ao 
McDia Feliz, exposição de peças sobre a campanha, gincana solidária de 
venda de tíquetes, além da participação de voluntários no dia do evento.
Segundo a Coordenadora de Comunicação Corporativa do GCB, Lú-
cia Helena, a iniciativa foi um sucesso. “Além de alcançar e superar a 
meta de vendas proposta, conseguimos engajar mais pessoas em prol 
da causa do câncer infantil e trazê-las para mais perto da nossa institui-
ção, fortalecendo o vínculo da empresa com a causa e tornando-os disse-
minadores do propósito da campanha e do Nacc, inclusive, trabalhando ati-
vamente como voluntários junto conosco durante o McDia Feliz”, pontuou.
Além da parceria nesta campanha, o Grupo Cornélio Brennand desenvolve di-
versas ações para o contribuir com o Nacc, como a disponibilização de espa-
ço para o quiosque itinerante, ações em prol da campanha de Páscoa do nú-
cleo, do aniversariante do mês, além da arrecadação de brinquedos no Natal.

Grupo Cornélio Brennand faz ação de
engajamento em prol do McDia Feliz


