Banda The Beetles One se apresentará em Jantar de Gala Beneficente

Evento acontece em outubro, na cidade de São Paulo, e toda a arrecadação obtida será
destinada a futura Casa Ronald McDonald Barretos

O The Beetles One se apresentará na 7º edição do Jantar Gala Instituto Ronald
McDonald, que tem como objetivo arrecadar recursos para projetos em prol da cura do
câncer infantil e juvenil. A banda cover doará seu cache em prol da solidariedade e
interpretará canções de sucesso do The Beatles para mais de 500 convidados. O
encontro está agendado para o dia 16 de outubro, no Espaço Villa Vérico, em São
Paulo.
A apresentação da banda reproduz fielmente o clima e performance do quarteto
de Liverpool em uma apresentação cronológica, que retrata as principais fases do
grupo, com instrumentação e figurinos completos de época considerada pelo Cavern
Club Liverpool como o melhor cover dos Beatles de 2012. A banda viveu durante 3 anos
na Inglaterra, onde fez mais de 250 apresentações. Em 2006, 2007 e 2012
participaram da International Beatle Week – o maior festival dos Beatles no mundo, que
acontece anualmente em Liverpool. Na edição de 2012, foram considerados por
organizadores do festival como a banda destaque dentre outros 66 grupos de diversas
partes do mundo.

Com o objetivo de arrecadar recursos para promover a saúde e a qualidade de
vida de adolescentes e crianças com câncer em todo o país, o evento pretende reunir
cerca de 500 convidados e já possui 39 empresas parceiras. Entre elas: Patrocinador
Ouro: Arcos Dourados e Santander. Patrocinador Prata: Advocacia Krakowiak e JBS.
Patrocinador Bronze: ABFM, Aryzta, Bimbo, DPZ&T e Savoy. Patrocinador Vip:
AON, Auto Shopping São Paulo, Bemis, Carino, Coca-Cola, Café do Centro, Central Plaza
Shopping, Creata, Dupont, DM9DDB, Ecolab, Icatu Seguros, Martin Brower, McCain,
NCR Brasil, Nestlé, Nova Vinte e Cinco de Março, Novo Shopping Center Ribeirão Preto,
Outback, Poly Vac, Sadia, Shopping Aricanduva, Shopping Interlagos, Shopping União
de Osasco, Rede Interlar, Sontara, Sonda, The Marketing Store, TMF Group e Vigor.
O Janta Gala Instituto Ronald McDonald é realizado com muito sucesso em
outros países da América Latina e do mundo. Esse ano, toda a arrecadação será
destinada a futura Casa Ronald McDonald Barretos, cuja pedra fundamental foi lançada
em março deste ano, com previsão de inauguração para 2016. A Casa Ronald McDonald
Barretos funcionará em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos e terá uma área
construída com mais de 3600 m². A nova unidade será a maior do Brasil e vai receber
pacientes com acompanhantes, além de outros membros da família.
Em suas seis edições, através do patrocínio de empresas socialmente
responsáveis, o Jantar de Gala Instituto Ronald McDonald já arrecadou mais de R$ 3,2
milhões, recursos destinados a projetos e iniciativas do Instituto Ronald McDonald em
prol de adolescentes e crianças com câncer. No Brasil, o evento teve a sua primeira
edição em dezembro de 2009 quando toda arrecadação foi revertida para a reforma do
ambulatório do Hospital do Câncer de Cuiabá (MT). Desde então, o encontro firmou-se
como uma das principais fontes de captação de recursos para projetos pela cura do
câncer infantil e juvenil, assim como o McDia Feliz, o Invitational Golf Cup Instituto
Ronald McDonald e a campanha dos Cofrinhos instalados nos caixas dos restaurantes
McDonald´s.

Serviço:
Jantar de Gala
Data: 16 de outubro de 2015
Local: Villa Vérico www.villaverico.com.br
Endereço: Rua Santa Justina, 329 – Vila Olímpia, São Paulo – SP
Cotas de Patrocínio: Informações com Mariana Gomes
(21) 2176-3843 / eventos@instituto-ronald.org.br
Patrocinadores Ouro e Prata: Arcos Dourados e Advocacia Krakowiak

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 16 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, mais de R$270 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 infantil e juvenil. Cerca de 2,8 milhões de crianças e
adolescentes foram beneficiados nestes 16 anos de trabalho do Instituto Ronald McDonald.
Saiba mais em www.institutoronald.org.br

