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Otradicional Centro de
Apoio à Criança com Cân-

cer (CACC), em atividade há 13
anos em São Paulo, faz campa-
nha publicitária para divulgar a
nova marca Casa Ninho. A enti-
dade, que até hoje já atendeu a
14 mil crianças com diferentes
tipos de câncer, conseguiu apoio
voluntário da agência Y&R, que
criou a campanha, e da Mixer,
responsável pela produção do
comercial na TV, narrado pelo
ator Selton Mello, que também
não cobrou remuneração.

Segundo o presidente da
Casa Ninho, Jaime Gianizella
Filho, a nova marca é impor-
tante não apenas para facilitar
a identificação da entidade co-
mo também para preservá-la.

Segundo ele, a sigla CACC era fa-
cilmente confundida com outras
entidades de sigla como AACD,
por exemplo. Além disso, pes-
soas mal-intencionadas criavam
"centros de apoio" não sérios que
ludibriavam pessoas interessa-
das em fazer doações ao CACC.
"Há um ano estamos em busca
de parceiros para realizar o atual
projeto", afirma Gianizella.

A campanha é composta por
filme, spot de rádio, anúncio
para mídia impressa e peças na
internet. O filme "Novo nome",
com um minuto de duração,
utiliza recursos de animação. O
roteiro começa com uma pessoa
plantando sementes no jardim, e
o texto, narrado por Selton Mello,
faz uma analogia entre a atitude
de plantar e cuidar do crescimen-
to de uma simples flor ou árvore,
com a forma de como a institui-
ção foi criada e seus objetivos.

No decorrer da película, são
mostradas cenas reais das crian-
ças atendidas, parte do trabalho
social e cultural prestado pela
instituição, e algumas das con-
quistas da Casa Ninho. Ao longo
da sua história a entidade já aten-
deu 13 mil crianças com câncer.

CACC faz campanha
para divulgar marca
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