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

Os personagens Mateus e Catirina foram os anfitriões do evento

Muita animação e solidariedade no 13º Forró do Nacc

M

ovidos pelo espírito da solidariedade em ajudar as crianças e
adolescentes com câncer e, claro, entrar no ritmo das festas juninas,
que tem o forró como principal característica no quesito dança, o 13º
Forró do Nacc levou várias famílias à sede da AABB, no bairro da Jaqueira, na noite
do dia 5 de junho. O evento trouxe os shows das cantoras Cristina Amaral, Nádia
Maia, Gustavo Travassos, Pecê do Acordeon, Diego Cabral, Walkiria Mendes, Irah
Caldeira, conjunto da Polícia Militar de PE e Banda Forró sem Fronteiras, além dos
personagens Mateus e Catirina e George e a boneca Karolina, que apresentaram
músicas do autêntico forró, ao som da zabumba e do triangulo, além das músicas
em ritmo estilizado.
Para interagir e animar o público, a festa ainda contou com a apresentação de um
grupo de 15 homens dançarinos, da cidade de Amaraji, na Zona da Mata Sul de
Pernambuco, que mantém essa parceria com o Forró do Nacc há cinco anos. “É
gratificante, ficamos muito honrados e felizes em poder ajudar as crianças.
Quando conhecemos a história da entidade, ficamos comovidos e resolvemos
colaborar com a causa”, destacou o dançarino Hugo Soares, de 19 anos.
Além das atrações citadas acima, o Nacc também agradece a MMS Comunicação,
Icorp Rpress, Cubo9 Agência Digital, AABB, Café Petinho, Vitarella, Tratos Camisas,
Devan, Ecad, Latorre Produções, Forrozeiros PE, aos voluntários e funcionários da
instituição, bem como os veículos que contribuíram para o sucesso de mais uma
edição do evento.

Doação de alimentos

P

or meio de uma campanha realizada nas mídias sociais da Instituição, o Nacc
arrecadou cerca de 340 Kg de feijão. Em nome das crianças que serão
beneficiadas com a doação, o Núcleo agradece a todos os internautas pela
contribuição.
Atualmente, o Nacc dispõe de 240 leitos divididos meio a meio para pacientes e
acompanhantes e atende, mensalmente, uma média de 350 crianças com câncer
naturais do interior de Pernambuco e de vários estados do Brasil. A instituição é
mantida apenas com doações de pessoas físicas e empresas parceiras.

RESULTADOS NACC 2014 (MAIO)
260 Usuários Albergados
16 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
163 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (66) usuários, (00) acompanhantes com os
seguintes atendimentos: 11 a laserterapia, 12 aplicações de flúor e 97 atendimentos
120 simples. Total de 120 procedimentos.
0 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
25 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
182,6 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
8 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.100 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
11.579 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 296 tipo geriátricas e 2020 infantil
2.316 tamanhos variados
260 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
1.481 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
1.057 Tipo A
424 Tipo B
0 Tipo D
84 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
265 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
0 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
53 Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
79 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
27 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
9 Órteses articuladas MMII(unid)
1 Órtese fixa de MIE (und)
9 Órteses para MMSS (und)
1 Colar Cervical (und)
1 Compensação de 2cm para calçado (und)
1 Brace para úmero (und)
1 Calçado ortopédico com compensação de 5cm (und)
1 Órtese iguino podálica felxo extensora (und)
2 Prótese transfemural com encaixe seal-in da ottobock
1 Prótese tranfemural com encaixe kiss da ottobock
119 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
0 Educação Infantil/Pré Escolar
31 Ensino Fundamental I
31 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
57 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.

