Instituto Ronaldo McDonald e Papelex firmam parceria em prol de
adolescentes e crianças com câncer
O Instituto Ronald McDonald firmou uma importante parceria com a empresa Papelex
para doação de materiais de papelaria e informática. Anualmente, serão doados R$ 8
mil em produtos que possibilitarão a realização das atividades do Instituto. A parceria
entra em vigor a partir do mês de outubro.
Para o desenvolvimento dos programas em prol de adolescentes e crianças com
câncer, o Instituto Ronald McDonald conta com o apoio de dezenas empresas parceiras
que elegeram a causa do câncer infantil e juvenil como seu investimento social e doam
recursos para que o Instituto possa realizar suas atividades.
“Nossos parceiros solidários à causa contribuem decisiva e sistematicamente para que
nossa missão institucional seja cumprida. Estamos muito contentes com o início da
parceria com a Papelex”, ressalta Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald
McDonald.

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.instituto-ronald.org.br

