Outubro, novembro e dezembro de 2017

Crianças do Nacc assinam embalagens
exclusivas do Panetone Solidário
Com o apoio oferecido pelo Núcleo, Pernambuco registra 0,2% na evasão do tratamento oncológico

As crianças envolvidas na ação, o chefe-padeiro responsável pela receita do panetone, Javier Vara, e a presidente do Nacc, Arli Pedrosa

“As crianças com câncer em tratamento nos hospitais do
SUS, em Recife, muitas de interiores distantes, além da
medicação específica que recebem nas unidades de saúde,
precisam de alimentação, transporte, hospedagem e terapias, durante os 365 dias do ano. Essa é a missão que o Nacc
segue à risca há mais de três décadas. Por isso, é fundamental a contribuição de todos para que juntos possamos
minimizar essa luta diária de cada um desses pequenos.
Esse projeto traz duas leituras para nós. A primeira é o viés
por meio da renda que será revertida em prol dessa garotada. E a segunda, demonstra o resgate da autoestima dessas crianças, que são coparticipantes dessa iniciativa maravilhosa. Só temos a agradecer por tudo”. Essas foram as
palavras de Arli Pedrosa, a presidente do Núcleo de Apoio
à Criança com Criança (Nacc), durante a abertura oficial
das vendas da linha exclusiva de panetones solidários,
em parceria com a padaria artesanal Galo Padeiro, que
aconteceu no dia 12 de dezembro, no auditório do Nacc.
O chefe-padeiro e responsável pela receita espe-
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cial do panetone, o espanhol Javier Vara, agradeceu
a todos e falou sobre a obrigação que todo ser humano deveria ter de ajudar sempre os que precisam.
“Observar o sorriso de cada uma dessas crianças é o
verdadeiro Natal. Uma palavra que define bem esse
momento é a Gratidão. Gratidão por cada dia vivido, e acredito que essa é uma boa forma de retribuir o que recebemos. Não só no Natal, em todos
os meses do ano, há crianças com câncer”, enfatizou.
Parte da renda com a comercialização dos panetones exclusivos foi revertida para o Nacc. Mas o valor referente à venda das embalagens foi revertido integralmente
à instituição. A ação também contou com a participação da Ramalhos Brasil e a Formaggio Food Service.
Os panetones
foram vendidos na
loja
do
Galo Padeiro (Rua Capitão Lima, Santo Amaro)
e na rede de parceiros (Porto Ferreiro do Shopping Recife e cafés Meio do Mundo), nos tamanhos 500g e 750g, nas versões clássico e chocolate.
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A comemoração
foi realizada no
auditório do Nacc

O

Voluntários do Nacc ganham homenagem especial

trabalho voluntário é uma atividade que exige dedicação, seriedade e, principalmente, amor ao próximo.
Atualmente, o Nacc conta com o apoio de 400 voluntários,
que doam, no mínimo, quatro horas semanais, com o objetivo de ajudar a instituição a dar continuidade às atividades oferecidas às crianças e adolescentes albergados no
Núcleo. Eles atuam em diversos setores, como Nutrição,
Eventos, Brinquedoteca e Bazar. Para homenagear todos
eles pelo empenho durante o ano de 2017 e festejar o Dia
Internacional do Voluntário, o Núcleo promoveu um evento especial, no auditório da instituição, no dia 5 de dezembro. No encontro, a presidente do Nacc, Arli Pedrosa, fez
muitos agradecimentos e apresentou números de atendimentos contabilizados durante o ano a fim de destacar
a importância da participação de cada um deles no dia a

dia da instituição. Ela também exibiu um vídeo institucional em que crianças relatam o que mais gostam no Nacc e
destacam um pouco da rotina delas na instituição. A comemoração também contou com a participação da psicóloga,
coach e voluntária Mônica Sales, que ministrou a palestra O que nos faz feliz. Ao final, os voluntários participaram de sorteios de brindes e ganharam um lanche caprichado produzido pelos parceiros Merci Doces e Arte Café.
Inscrição - Para ser tornar voluntário do Nacc é necessário
ter, no mínimo, 16 anos (desde que tenha autorização dos
responsáveis) e dedicar, semanalmente, quatro horas à instituição. A inscrição pode ser feita através do endereço: www.
nacc.org.br/como-ajudar/voluntariado. Antes de se tornar
voluntário, os candidatos passam por seleção, treinamento e avaliações presenciais. Mais informações: 3267-9200.

Parceria com a Aporte Comunicação

C

Diretor de Planejamento da Aporte, Newton Neto

MAIS SOBRE A APORTE – Criada em 1990,
a Aporte Comunicação possui como diferencial
estrutura all-line, ou seja, todos os departamentos
trabalham de maneira integrada através de um
planejamento que une os ambientes on e offline privilegiando ideias e definições dos meios
de veiculação. Atualmente, a agência possui 30
colaboradores e funciona no bairro de Casa Forte,
no Recife.

om quase 28 anos de mercado, a Aporte Comunicação se
consolida como uma das mais bem-sucedidas agências de
Pernambuco. Este ano, a empresa aceitou mais um grande desafio:
o de abraçar a causa solidária do Núcleo de Apoio à Criança com
Câncer (Nacc).
A agência, que tem entre os principais clientes a Indústria São Braz,
Indústria ASA e o Hospital Santa Joana, tem colocado toda a sua
expertise à disposição do Nacc e já assina campanhas importantes
como a Árvore Solidária deste ano. Além disso, a Aporte está a todo
vapor com os trabalhos para 2018, inclusive de reposicionamento da
marca do Nacc, que deve ser anunciado ainda no primeiro semestre.
De acordo com o diretor de Planejamento da Aporte, Newton Neto,
as causas sociais estão no DNA da agência, que já fez trabalhos
para ONGs, Fundações e Hospital de Câncer de Pernambuco. “Não
estava em nosso radar esta parceria, mas quando conhecemos
as pessoas envolvidas tudo mudou. Decidimos encarar de
frente e realizar projetos que estavam guardados, assim como
projetar novos horizontes em prol do Nacc”, destacou o diretor.
Ainda segundo Newton, as expectativas para esta parceria são
as melhores possíveis. “Queremos ver os projetos e ações do
Nacc acontecendo e nos sentindo parte da engrenagem. Esse é,
definitivamente, o verdadeiro objetivo desta parceria”, finalizou.
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Homem da Meia-Noite presenteia o
NACC com fraldas e muito frevo

O calunguinha foi entregar as fraldas pessoalmente na sede do Nacc

N

o dia 30 de novembro, o Clube de Alegoria e
Crítica O Homem da Meia-Noite promoveu
um grande carnaval na sede do NACC, com direito a orquestra de frevo, brincadeiras para as crianças
e a presença do Calunguinha, o mascote infantil da
agremiação, para alegrar as crianças. Na ocasião, o
bloco entregou ao NACC 8.174 fraldas arrecadadas
em uma campanha de doação que mobilizou as famílias olindenses a ajudar as crianças com câncer.
A campanha arrecadou fraldas durante todo o mês
de novembro, no aniversário de um ano do Calunguinha e em festas semanais realizadas na sede do
bloco, no bairro de Bonsucesso, em Olinda, onde a
população pôde ver apresentações de frevo e parti-

cipar de brincadeiras e atividades para as crianças.
“Poder ajudar as pessoas é obrigação de toda agremiação carnavalesca. Estamos muito felizes em poder ajudar o NACC dessa forma porque conhecemos o trabalho que a instituição realiza e sabemos
o cuidado que tem com as crianças”, disse Luiz
Adolpho, presidente do Homem da Meia-Noite.
Para Arli Pedrosa, presidente do Núcleo, a união das
duas instituições só trouxe alegrias. “É muito bom a
gente conseguir agregar o elemento da cultura pernambucana, que é o frevo, com a criança que está fazendo tratamento de câncer, e fazer com que ela possa
viver a alegria do carnaval aqui dentro”, ressaltou Arli.

Árvore Solidária alegrou o Natal do NACC

O

Natal das crianças e adolescentes assistidos
pelo NACC foi ainda mais feliz graças à Árvore
Solidária. Durante o mês de dezembro, foram
recebidos 1.447 presentes e brinquedos do projeto,
arrecadados em diversos pontos espalhados pela
cidade, que mais uma vez se uniu em um bonito
gesto de solidariedade e de espírito natalino.
Há mais de dez anos, a Árvore Solidária conta
com o apoio de parceiros do NACC, pendurando
cartões nas árvores de Natal. Cada cartão
representa uma criança do NACC. Os doadores
escolhem um cartão e presenteiam as crianças.
O Núcleo agradece às empresas que receberam a
Árvore Solidária e a todos que abraçaram o Natal
das crianças com câncer. Foram elas: Restaurante
Victoria Grill, Shopping ETC, Suati, Ana Cecília,
Ministério Público, Livraria Jaqueira, Tribunal
Regional do Trabalho (TRT6), Seaway, Empresarial
Center I e II, Loja Twig e Real Hospital Português.
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Parceria com o Clube Melissa
Miss Pernambuco foi a madrinha da campanha,
que vendeu camisetas do NACC nos principais
shoppings da cidade

D

urante o mês de outubro, o Núcleo de Apoio à Criança com
Câncer (NACC) contou com mais um parceiro para continuar dando suporte às crianças e jovens em tratamento contra o câncer no Recife. A loja de calçados Clube Melissa abraçou
a causa e comercializou camisetas do NACC em quatro lojas
da rede, nos shoppings Riomar, Recife, Tacaruna e Boa Vista.
As vendas foram iniciadas no dia 7 e tiveram uma madrinha especial: Iully Thaisa, a Miss Pernambuco 2017, que
se encantou com o NACC e decidiu fazer a sua parte. “Conhecia o trabalho do NACC desde antes do título de miss
Pernambuco e me sinto muito feliz em poder acompanhar
de perto o trabalho feito pela instituição. Ao ver a camiseta, pensei que se estivesse em lugares mais acessíveis, como

pontos de vendas da Melissa, com certeza, haveria um incremento nas vendas. Estou com uma expectativa muito
grande, porque para nós é algo pequeno, mas que se torna importante para um grupo de crianças e adolescentes com câncer que são atendidos pelo Nacc”, disse Iully.
As camisas da campanha, que foram desenvolvidas com a
colaboração do designer Diego Barros, contêm a mensagem
“O que o NACC faz pelas crianças com câncer depende do que
você faz pelo NACC”. Toda a renda das vendas das camisetas
foi encaminhada diretamente ao Núcleo. A parceria com o
Clube Melissa foi apenas durante o mês de outubro, mas a
camisas continuam sendo comercializadas na sede do Nacc
e nos estandes itinerantes do Núcleo, ao preço de R$ 25.

Nacc é beneficiado com ação da Epão
pelas Entidades de Panificação em Pernambuco (Epão).
A ação aconteceu em alusão ao Dia Mundial do
Pão, celebrado no dia 16 de outubro, e beneficiou o
NACC, a Associação Beneficente Criança Cidadã
(ABCC), que gere o projeto Orquestra Criança
Cidadã, e a Casa do Amor, que atende jovens e idosos.
A entrega simbólica dos vouchers foi realizada no
dia 18 de outubro, na sede do Epão, no bairro de
Santo Antônio (Recife), e reuniu representantes
da Epão, a presidente de Nacc, Arli Pedrosa, e os
respectivos presidentes das outras duas instituições.
Ao todo, a iniciativa doou 32 mil pães, dos quais 14,4
mil pães (80 por dia) serão destinados ao Nacc, 14,4
mil para a ABCC e outros 4 mil para a Casa do Amor.
A entrega simbólica dos vouchers foi realizada no dia 18 de outubro “É uma ajuda muito bem-vinda. O pão é essencial
s crianças albergadas no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer para a alimentação. Receber 80 todos os dias é um
(NACC) e seus acompanhantes estão com o pão de cada dia auxílio muito grande e irá reforçar as refeições da
garantidos durante o próximo semestre, graças à doação promovida criançada da instituição”, comemora Arli Pedrosa.

A

Uma simples doação vai devolver
vários sorrisos às nossas crianças:
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