
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 14ª edição do "Conectados com a causa", vamos contar histórias de famílias beneficiadas pelos nossos
programas e como a sua ajuda foi importante para transformar a vida dessas pessoas. Também vamos
destacar o apoio dos mercados participantes da campanha Moedas do Bem e as chances de concorrer aos
próximos prêmios da Sorte Acelerada, após o primeiro sorteio em 28 de agosto. Nosso boletim é feito
especialmente para você e tem o objetivo de manter você ainda mais conectado com a causa. Boa leitura! 

Sabia que ao fazer suas compras no
mercado você também pode ajudar
a aumentar as chances de cura do
câncer infantojuvenil? É só
participar da campanha Moedas do
Bem. Ao doar as suas moedinhas
nos cofrinhos dos supermercados
participantes, você apoia nossos
pequenos. Os cofrinhos estão nas
redes dos supermercados Princesa,
Costazul, Mundial e Inter, no estado
do Rio de Janeiro. Participe!

moedas que salvam
A profissional da Atenção Básica de
Saúde Francisca Nascimento, de 38
anos, participou da capacitação
online do Programa Diagnóstico
Precoce do Câncer Infantojuvenil. A
ação foi realizada em parceria com
a Casa Durval Paiva. "Se eu tivesse
esse conhecimento antes, poderia
ter ajudado o meu filho, que faleceu
de câncer com 5 anos. Hoje ele
poderia estar aqui comigo", relata. 
Conheça mais sobre o programa

conhecimento adquirido

Já adquiriu o seu cupom da Sorte
Acelerada? Ainda dá tempo de
participar dos dois próximos sorteios e
ficar ainda mais perto de realizar seus
sonhos. Com apenas R$ 15,00, você
ainda concorre a chance de ganhar
vales-compra nos valores de R$ 20 mil
e R$ 40 mil. Quanto mais cupons você
comprar, mais chances têm de ganhar.  
Acompanhe as datas dos sorteios e as
novidades da campanha e participe.
Contamos com você! Saiba como! 
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O seu gesto de amor salva vidas
 

Você pode fazer a diferença na vida de muitas famílias
que precisam de apoio e ainda ajudar a aumentar as
chances de cura de crianças e jovens em tratamento
oncológico.  E existem várias formas de ajudar! Com a
parceria com o PicPay, você também pode salvar vidas. 

Veja como é fácil participar:

Baixe o App e cadastre a sua conta. Dentro do
aplicativo busque pelo @institutoronald. Em seguida,
digite o valor da sua doação e cadastre seu cartão de
crédito. Além de contribuir através da Central de
Doações PicPay, você ainda pode usar seu cashback
de forma solidária. 

A SUA AJUDA FAZ A DIFERENÇA NA VIDA DE MILHARES DE FAMÍLIAS

Manuela, de 11 anos, encontrou na pintura sua grande paixão. E foi nas idas e vindas ao Hospital Erasto
Gaertner, em Curitiba (Paraná), para fazer seu tratamento oncológico, que a pequena começou a desenhar
sua história de superação. “Não queria que a minha filha, ainda tão pequena, passasse os dias em um
ambiente formado por médicos, remédios e dor. Em 2019, com 9 anos, a Manuela foi diagnosticada com
câncer e precisou realizar seu tratamento em Curitiba. Eu vi minha filha sorrir, dentro de um ambiente de
hospital, ao entrar no Espaço da Família Ronald McDonald. Ali, entre caderno de desenhos e lápis de cor nas
mãos, também estava a felicidade da Manuela”. O programa Espaço da Família Ronald McDonald é mantido
com recursos da campanha McDia Feliz. O seu Big Mac salva vidas. Compre seu tíquete antecipado e reserve
23 de outubro na sua agenda para distribuir solidariedade.  Saiba como! 

PARA CONTINUAREM O TRATAMENTO, MARILIS E MANUELA PARTICIPAM DO PROGRAMA ESPAÇO DA FAMÍLIA
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