Acompanhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc),
durante o ano de 2014 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.

2014: marcado por conquistas e realizações

C

om quase três décadas de história, o Nacc continua mantendo firme o seu compromisso em
proporcionar suporte psicossocial às crianças acometidas pelo câncer que vêm ao Recife em
busca de tratamento. Por meio do empenho dos voluntários, da solidariedade do povo
pernambucano e demais parceiros, 2014 foi mais um ano em que a instituição teve muitos motivos
para comemorar e agradecer pelas inúmeras conquistas. De janeiro a dezembro, o Núcleo
beneficiou 262 novos usuários, doou 2639 cestas básicas e realizou 975 atendimentos
fisioterápicos. O ano também foi marcado por muitas realizações.
No mês de março, o Nacc foi beneficiado com o projeto promovido pela consultoria IBM, que visa
mapear problemas e trazer soluções para as entidades alcançarem os melhores resultados. No
Nacc, a consultoria foi realizada por três executivos. “Eles vieram para trazer um background de
tecnologia ao Núcleo. Tudo até então era feito de forma manual ou, no máximo, com planilhas de
Excel por aqui. Mas o programa teve como objetivo o desenvolvimento de um software para
realizarmos de maneira informatizada o fluxo de caixa, entradas, provisão e outros trabalhos de
gestão”, afirmou a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
Com venda oriunda do McDia Feliz 2013, o Nacc inaugurou três novos setores no dia 11 do mesmo
mês. Foram eles: Fonoaudiologia, Espaço Nacc e a Unidade de Alimentação e Nutrição, que
custaram cerca de R$ 437 mil.
Ainda no mês de março, o Núcleo iniciou mais uma campanha de Páscoa em parceria com a
Faultles, na qual a instituição foi beneficiada com parte da renda obtida com a venda dos chocolates
no período pascal.
Em junho foi realizado no dia 5, na sede da AABB, a 13ª edição do maior arrasta-pé solidário da
capital pernambucana: o Forró do Nacc. O evento foi um sucesso. Reuniu mais de 10 atrações do
cenário artístico local.
No mês de agosto, o McDia Feliz 2014, maior campanha de combate ao câncer infanto-juvenil
contemplou o Nacc pelo 16º ano consecutivo, por meio da venda de tíquetes antecipados, produtos
promocionais com a marca da campanha e a comercialização de Big Mac, no dia 30, em todas as
lojas McDonald's de quatro cidades pernambucanas.
Encerrando as atividades do ano e como forma de homenagear os voluntários da instituição, no dia
10 de dezembro, o Nacc realizou em sua sede, a II Jornada de Voluntários. Coordenada pelo setor
de Eventos, a Jornada contou com uma vasta programação, que incluiu palestras proferidas por
profissionais renomados, atividades lúdicas e sorteios de brindes.
“O ano de 2014 foi muito bom em todos os sentidos. Conseguimos firmar novas parcerias, dar
continuidade ao que já faz parte do calendário anual da instituição, inaugurar novos espaços, entre
outras ações. Por todos os acontecimentos, agradecemos a todos que contribuíram com a
instituição”, destacou Arli Pedrosa.
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Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

