Jantar de Gala Instituto Ronald McDonald terá Sorteio Solidário
apoiado por marcas de luxo
Pacotes de viagens nacionais e artigos de luxos serão um dos pontos alto da 7ª edição do Jantar
de Gala Instituto Ronald McDonald. O evento em prol da cura do câncer infantil e juvenil acontecerá no
dia 16 de outubro, no espaço Villa Vérico, em São Paulo. A edição contará com a participação de Celso
Zucatelli, da Rede TV! e a jornalista Camilla Galetti, da TV Gazeta, como mestres de cerimônias.
Toda renda obtida com a 7ª edição do Jantar de Gala será destinada à futura Casa Ronald
McDonald Barretos, que funcionará em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos. Quando
concluída, a nova unidade será a maior do Brasil e terá uma área com mais de 3.600 m² e hospedará 36
crianças e adolescentes em tratamento e 104 acompanhantes.
O Sorteio Solidário a partir da compra de cupons é parte da programação do Jantar de Gala. 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, a iniciativa firmou-se como
uma das principais fontes de captação de recursos para projetos pela cura do câncer infantil e juvenil.
Entre os artigos a serem sorteados estão:

COACH
As bolsas Coach são clássicas e
elegantes, trazendo glamour à qualquer
produção cotidiana. As bolsas da marca
têm design exclusivo e são
confeccionadas em materiais nobres.
Bolsa em couro.

Tivoli Hotels & Resort
São Paulo - Morrafej
Fundado em 1933, a marca Tivoli
diversifica sua oferta turística com as
áreas de lazer.
Pacote de hospedagem com uma diária para casal
com café da manhã.

Trussardi
Referência brasileira no segmento de
Enxovais de Luxo, Homewear, Cama,
Mesa e Banho, Fragrâncias e Gifts.
Jogo de lençol para cama queen composto por 4
peças, dois lençóis e duas fronhas.
Celini Joias
Desde 1937, a Celini traz o conceito de
perfeição às joias. Pedras nobres e
encantadoras ganham ainda mais valor
com a qualidade das peças. A delicadeza
da arte da ourivesaria pode ser sentida
em cada joia.

Brinco de Rubi com Brilhante.

Unique Garden & Spa
Mariporã – São Paulo
Atendimento diferenciado, profissionais
competentes e espaços para vivenciar o
trinômio saúde, nutrição e beleza.
Bosques, aves e animais silvestres,
plantas nativas e ar puro em 330 mil m². Pacote de hospedagem com uma diária para casal,
com café da manhã e ritual de boas-vindas no Spa
Pandora.
Restaurante Parigi
Hotel Fasano - São Paulo
O restaurante Parigi traz em seu
cardápio os pratos mais representativos
da culinária tradicional italiana e
francesa. O projeto arquitetônico
resgata o clima dos antigos bistrôs de
Paris. Sob o competente comando do
chef Eric Berland, a cozinha oferece
interpretações contemporâneas de
pratos clássicos.

Jantar para duas pessoas com entrada, prato
principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas.

Fazenda São Francisco do Corumbau
Prado - Bahia
Uma bela fazenda em meio aos
coqueirais, com mais de 1,5 km de praia.
Instalações com total privacidade, suítes
e bangalôs à beira-mar.
Pacote de hospedagem com duas diárias para casal
em bangalô superluxo, café da manha, almoço,
jantar e água de coco liberada durante o período.
Pousada Pequena Tiradentes
Tiradentes – Minas Gerais
Longe da correria das cidades grandes, a
Pequena Tiradentes preserva o charme
e a tranqüilidade da bela cidade que a
abriga. Construída em estilo colonial,
oferece aos hóspedes clima acolhedor e
inspiração para ótimos momentos.

Pacote de hospedagem com duas diárias em
acomodação standart para duas pessoas.

Camila Klein
Camila Klein é artista plástica e designer
de acessórios e há 12 anos cria, para a
marca que leva seu nome, verdadeiras
obras de arte em fashion jewelry.
Colar de Pérolas.

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.

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.

