
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 9ª edição do "Conectados com a causa", vamos relembrar as principais conquistas de 2020 e reforçar a
importância da ajuda da sociedade na luta contra o câncer infantojuvenil. O McDia Feliz, o Jantar de Gala
beneficente virtual e o Prêmio Melhores ONGs do Brasil são alguns dos momentos que ficaram marcados em nossa
trajetória em 2020. Por isso, celebramos com vocês que estão sempre conectados com nossa causa. Boa leitura!  

O ano de 2020 foi extremamente desafiador, mas com grande esforço, um bom planejamento
estratégico e com decisão rápida conseguimos manter nossos pequenos pacientes oncológicos
protegidos em todo Brasil. Afinal, o câncer é uma doença que não espera e o tratamento não pode
parar. Em 2020, conseguimos investir R$ 24.544.198,89 para ajudar a mudar o cenário da oncologia
pediátrica no país. Beneficiamos 68 projetos, em 40 cidades, e 21 estados no Brasil. Com isso, milhares
de atendimentos poderão ser viabilizados. Saiba mais sobre o Instituto Ronald McDonald
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CONECTADOS COM A CAUSA

melhores momentos 2020 

O mundo mudou, as pessoas mudaram e nós
também tivemos que mudar, nos reinventar,
inovar e recriar ações. E conseguimos
encerrar o ano de 2020 com várias
conquistas. Vamos juntos relembrar alguns
desses momentos?

TUDO ISSO SÓ FOI POSSÍVEL
PORQUE VOCÊ ESTEVE AO

NOSSO LADO. 

FEVEREIRO DE 2021 DOE

Na foto 1, a vencedora da campanha Sorte
Acelerada recebendo seu HB20 zero. Na 2,
os primeiros hóspedes da Casa Ronland
McDonald Itaquera. Na 3, o cantor Michel
Teló e a atriz Thaís Fersoza no Jantar de
Gala edição virtual. Na foto 4, a campanha
McDia Feliz. Na 5, estudante de medicina
capacitada pelo Programa Diagnóstico
Precoce versão digital que realizou a
primeira descoberta da doença em uma
criança. Na 6, o lançamento do site da
Frente parlamentar de Combate e
Prevenção do Câncer Infantojuvenil. Na 7, a
campanha Dia de Doar e na imagem 8, a
capa do Livro sobre os 21 anos de amor à
vida. Ao centro, o selo das 100 Melhores
ONGs do Brasil, do Instituto Doar.

Veja nossas principais ações  
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