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Vamos transformar Big Mac
em sorrisos e vestir solidariedade!

Já estão à venda os tíquetes antecipados para o McDia 
Feliz deste ano, que acontecerá no dia 27 de agosto. Mas 
você também pode ajudar de outras maneiras! A partir do 
dia 11 de julho, estarão disponíveis no nosso e-commerce 
produtos oficiais da campanha, como canecas, boné, 
camisetas e produtos para fazer a alegria do seu pet.

Tá todo mundo junto no McDia Feliz! Mas ainda falta 
você!  Bora? Clique aqui e adquira seu tíquete!
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Família é a base de tudo: é força, união e amor. E há 23
anos, o Instituto Ronald tem a missão de aproximar
famílias da cura do câncer infantojuvenil no Brasil. A
Camila, mãe da Camilly, de 9 anos, hóspede do Programa
Casa Ronald McDonald, contou que, para ela, o McDia
Feliz é o dia mais importante do ano na luta contra o
câncer em crianças e jovens. “A Casa Ronald McDonald
tem sido nosso segundo lar, e sabemos que sem o McDia
Feliz, nada disso seria possível. Por isso o gesto de amor e
de solidariedade de todos é tão importante nesse
momento”, destaca.

O que é o McDia Feliz para as famílias?

Clique aqui e conheça os produtos!

Instituto Ronald McDonald divulga lista de
instituições beneficiadas no McDia Feliz 2022 
A 34ª edição da campanha vai apoiar mais de 60 projetos de 50
instituições que atuam com oncologia pediátrica de norte a sul do país.
E você também pode ajudar a nossa causa.  Veja a lista completa!

https://institutoronald.org.br/doacao/
https://www.mcdiafeliz.org.br/nossos-produtos
https://www.mcdiafeliz.org.br/nossos-produtos
https://www.mcdiafeliz.org.br/
https://institutoronald.org.br/doacao/
https://www.mcdiafeliz.org.br/nossos-produtos
https://institutoronald.org.br/noticias/instituto-ronald-divulga-a-lista-de-instituicoes-beneficiadas-com-o-mcdia-feliz-2022/
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PARCERIAS:

Nos dias 26 e 27 de junho, a Casa Ronald McDonald
Belém e o Espaço da Família Hospital de Amor (Barretos-
SP) comemoraram 10 anos de atividades aproximando
crianças e adolescentes da cura do câncer infantojuvenil.
Parabéns a todos que fazem parte dessa história!

Casa Ronald McDonald Belém e Espaço da
Família Hospital de Amor (Barretos-SP)

comemoram 10 anos de atuação
 

Invitational Golf Cup Instituto Ronald
McDonald arrecada mais de R$ 600 mil para
ajudar crianças e adolescentes com câncer

O Instituto Ronald McDonald realizou, no mês de junho, a 18ª 
edição do Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald, um 
dos principais eventos de golfe beneficentes da América 
Latina. A competição solidária aconteceu no São Francisco Golf 
Club, em Cotia-SP, e reuniu cerca de 160 pessoas. O evento 
arrecadou mais de R$ 600 mil que serão investidos em 
programas e projetos que buscam aproximar famílias da cura 
do câncer infantojuvenil no Brasil. Veja o vídeo do evento!
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Capacitação para diagnóstico precoce do
câncer infantojuvenil é realizada em
parceria com a Bom Futuro
Para levar ainda mais conhecimento sobre os sinais e
sintomas do câncer infantojuvenil, o Instituto Ronald
McDonald, em parceria com a empresa Bom Futuro e
com o Hospital de Câncer de Mato Grosso, retomou o
projeto “Promovendo o Diagnóstico Precoce do Câncer
Infantojuvenil no Estado do Mato Grosso”, que capacitou
estudantes dos cursos de medicina e enfermagem a
observarem os primeiros sinais do câncer em crianças e
adolescentes Saiba mais sobre o programa!

https://institutoronald.org.br/doacao/
https://youtu.be/GEv5RG4KY3w
https://institutoronald.org.br/doacao/
https://institutoronald.org.br/o_que_nos_fazemos/ronald-mcdonald-telemoveis-de-cuidados/

