Lucas Moura, jogador do PSG, visita adolescentes e crianças com câncer em São Paulo
O jogador aproveita as férias no Brasil para animar adolescentes e crianças em tratamento na
Casa Ronald McDonald São Paulo
O ex-craque do São Paulo e atualmente no Paris Saint-Germain, Lucas Moura, está de
férias no Brasil e nesta sexta-feira (3) aproveitou para visitar a Casa Ronald McDonald São
Paulo-Moema, instituição que hospeda adolescentes e crianças em tratamento contra o
câncer. Lucas brincou com os pequenos hóspedes e tirou fotos com os fãs mirins, funcionários
e voluntários da Casa.
Fruto da parceria entre o GRAACC e o Instituto Ronald McDonald, a Casa Ronald
McDonald São Paulo-Moema faz parte do programa internacional Casa Ronald McDonald,
coordenado no Brasil pelo Instituto Ronald McDonald, e tem como objetivo proporcionar
hospedagem, alimentação, promoção de qualidade de vida e suporte psicossocial para os
pequenos pacientes com câncer e seus familiares que, devido ao tratamento, encontram-se
longe das suas cidades de origem, vindos da cidade de São Paulo, de munícipios do interior
paulista, de outros estados e até mesmo da América Latina.
Sobre o GRAACC - Referência no tratamento e pesquisa do câncer infantojuvenil na América Latina,
principalmente em casos de alta complexidade, é uma das mais respeitadas e bem-sucedidas ONGs do
país, o GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, criado em 1991, tem a
missão de garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura com qualidade de
vida. A organização é reconhecida pelos expressivos resultados obtidos na cura do câncer infantil,
alcançando índices de cerca de 70%. O GRAACC tem um hospital próprio e realiza mais de 28 mil
consultas, 1,8 mil cirurgias e 11 mil sessões de quimioterapia anualmente. Com um orçamento de R$ 80
milhões anuais, atende em média 3 mil crianças e adolescentes por ano.
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.
Mais informações em: www.instituto-ronald.org.br

