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

Chegaram os cartões de Natal do Nacc

N

atal é sinônimo de reflexão e
confraternização. De partilhar
carinho e generosidade com o
próximo. Estreitar os laços de amizade e
estar mais próximos dos familiares. Se
você deseja surpreender as pessoas
queridas neste final do ano, por meio de
mensagem de amor e afeto, uma
excelente opção são os cartões de Natal
do Núcleo de Apoio à Criança com
Câncer (Nacc). Produzidos pela MMS
Comunicação, agência solidária do
Núcleo, e disponíveis em dez modelos, os
cartões possuem layout desde os mais
tradicionais, com figuras temáticas, aos
mais arrojados, a exemplo dos que levam
a assinatura do artista plástico Manoel
Quitério. O produto custa de R$ 2 a R$ 4
e já pode ser adquirido na sede do Nacc e
nos estandes itinerantes, distribuídos em
diversos estabelecimentos. Toda a renda
obtida com a venda será revertida para
dar continuidade aos serviços prestados
pela instituição as crianças carentes com
câncer do Nacc. Informações pelo (81)
3267-9200 ou nacc@nacc.org.br.

Projeto Árvore Solidária 2014

C

ontando com a solidariedade de instituições envolvidas com causas sociais, o Nacc
criou, em 2010, o projeto Árvore Solidária, que tem como o objetivo a arrecadação de
brinquedos para serem doados, no fim do ano, às mais de 3500 crianças assistidas
anualmente pela na instituição.
Para ajudar na hora de escolher um presente de acordo com a faixa etária da criançada, o Nacc
disponibiliza tarjetas com os nomes e idade das crianças do Núcleo que esperam ansiosas pelo
presente do bom velhinho, o “Papai Noel”.
A empresa interessada em abraçar a iniciativa não precisa desembolsar nenhum valor para
aderir ao projeto, apenas ceder um espaço em sua própria decoração natalina para que sejam
fixadas cartões com nomes e informações das crianças. As tarjetas com os nomes das crianças
serão disponibilizadas gratuitamente pelo Nacc.
Além disso, os parceiros que colaboraram com a iniciativa ainda terão suas marcas estampadas
nos canais do Núcleo, como o site e suas redes sociais. Se você também deseja proporcionar um
Natal especial paras as crianças do Nacc, basta ligar para o (81) 3267-9200 ou enviar um email para cristhiane@nacc.org.br.
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Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

