Carol Celico visita crianças e adolescentes com câncer em São Paulo
Caroline Celico, presidente da Fundação Amor Horizontal, visitou nesta segunda-feira
(2) a Casa Ronald McDonald São Paulo – Moema, instituição que hospeda crianças e
adolescentes em tratamento contra o câncer. Carol brincou com os pequenos hóspedes e tirou
fotos com os fãs mirins, funcionários e voluntários da Casa. Também estiveram presentes João
Branco, Diretor de Marketing do McDonald's, Alessandra Ber, Gerente de Comunicação
Corporativa do McDonald´s Brasil e Ana Nicolini, Gerente de Mobilização Social do Instituto
Ronald McDonald.
Fruto da parceria entre o GRAACC e o Instituto Ronald McDonald, a Casa Ronald
McDonald São Paulo - Moema faz parte do Programa Global Casa Ronald McDonald,
coordenado pelo Instituto Ronald McDonald no Brasil, com o objetivo de proporcionar
hospedagem, alimentação e suporte psicossocial para os pequenos pacientes com câncer e
seus familiares que, devido ao tratamento, encontram-se longe das suas cidades de origem.
Atualmente, conta com 30 suítes que abrigam crianças e adolescentes que fazem tratamento
contra o câncer e seus respectivos acompanhantes, vindos da cidade de São Paulo, de
munícipios do interior paulista e até mesmo de outros estados.
Sobre o Instituto Ronald McDonald
O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover a
saúde e a qualidade de vida de adolescentes e crianças com câncer. Com 15 anos de atuação, a
organização desenvolve e coordena Programas - Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Espaço
da Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald - que possibilitam o diagnóstico
precoce, encaminhamento adequado e atendimento integral e de qualidade para os jovens
pacientes e seus familiares. Desde 1999, R$100 milhões foram arrecadados através de
campanhas e eventos como o McDia Feliz, os Cofrinhos, o Invitational Golf Cup e o Jantar de
Gala, e foram destinados para 116 instituições em todo o Brasil, entre hospitais, casas e grupos
de apoio que lutam pela cura do câncer infantojuvenil. Cerca de 2,8 milhões de crianças e
adolescentes foram beneficiados nestes 15 anos de trabalho do Instituto Ronald McDonald.

