Celso Zucatelli será mestre de cerimônia de torneio beneficente
Jornalista comanda tradicional evento organizado pelo Instituto Ronald McDonald
No dia 13 de junho, o apresentador da RedeTV!, Celso Zucatelli será o mestre de cerimônia da
12ª edição do Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald. O torneio é um dos maiores da
modalidade na América Latina e tem como objetivo captar recursos para investimento em projetos que
visam aumentar os índices de cura do câncer infantil e juvenil.
"Ser parceiro do Instituto Ronald McDonald é um presente para mim. É uma oportunidade de
fazer o bem. Sempre que o Instituto me convida para participar de um evento, seja para abrir a
solenidade ou ser mestre de cerimônias, tenho a oportunidade de conhecer grandes histórias de vida,
me emocionar, aprender com elas e oferecer um pouquinho da minha ajuda. Mesmo a ajuda sendo
pouca - perto do que o Instituto e as crianças precisam, é uma satisfação poder fazer a minha parte",
comenta Zucatelli.
Idealizado pela Martin Brower em parceria com o Instituto Ronald McDonald, o evento já
arrecadou mais de R$ 2,3 milhões em 11 anos de existência, direcionados para projetos de combate ao
câncer infantil e juvenil em todo o país. A última edição, em 2014, obteve uma arrecadação líquida de
R$ 356 mil e contou com a participação de 19 patrocinadores. Para a edição deste ano, entre as
empresas confirmadas estão: Martin Brower, Arcos Dourados, Bradesco Private Bank, JBS, Allianz, CocaCola, Embrase, Ferreira Rodrigues Advogados, Icatu Seguros, Lockton Brasil, Tegon Elancers, Terras de
São José II e Unidas.
Patrocínio - Ainda há cotas de patrocínio disponíveis, a partir de R$ 14 mil. As empresas podem
se beneficiar dos incentivos fiscais previstos na Lei 9.249/95 e abater suas doações do Imposto de
Renda.
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
Serviço
Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald
Data: 13 de junho de 2015
Local: Terras de São José Golfe Clube, em Itu/SP (www.tsjgc.com.br)
Patrocínio: Informações com Mariana Gomes
(21 )-2176-3843 / mariana@instituto-ronald.org.br)

