Acompanhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc),
durante o último mês de abril 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 visitar a nossa sede na Rua do Futuro, 855, Aflitos.

O

Forró do Nacc, arrasta-pé solidário que já virou tradição entre os pernambucanos, já tem
data para acontecer: será no dia 5 de junho, às 19h, na AABB. O evento, que em 2014 chega
a sua 13ª edição reunirá, como sempre, diversos artistas consagrados no cenário musical
pernambucano. Cristina Amaral, Nádia Maia, Irah Caldeira, Walkiria Mendes, Gustavo Travassos,
Diego Cabral, maestro Spok, a banda Forró sem Fronteira, os personagens Mateus e Katirina, além
de George e a boneca Karolina são algumas das atrações que confirmaram presença. Os ingressos
para o evento, que visa obter recursos financeiros em prol da continuidade dos serviços oferecidos
às crianças e aos adolescentes com câncer, em tratamento no Recife, já podem ser adquiridos na
sede do Nacc. Informações: 3267-9200.

RESULTADOS NACC 2014 (ABRIL)
315 Usuários Albergados
16 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
104 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (53) usuários, (01) acompanhantes com os
seguintes atendimentos: 12 a laserterapia, 14 aplicações de flúor e 66
92 atendimentos simples. Total de 92 procedimentos.
1 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
31 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
128 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
7 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.137 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
8.965 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 284 tipo geriátricas e 1909 infantil
2.193 tamanhos variados
300 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
1.451 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
1.177 Tipo A
274 Tipo B
0 Tipo D
98 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
159 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
57 Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
78 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
2 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 muleta canadense (1 par)
1 cadeira de banho
156 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
13 Educação Infantil/Pré Escolar
59 Ensino Fundamental I
10 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
74 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)
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Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

