
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Chegamos em 2021, um ano de renovação e de esperança de um mundo mais solidário e com mais amor. Na
8ª edição do "Conectados com a causa", vamos falar das perspectivas para este ano e relembrar as conquistas
e as principais ações que realizamos em dezembro, como Dia de Doar e o evento virtual Mais Amor por essa
Causa. Nosso boletim é feito especialmente para você e tem o objetivo de manter você ainda mais conectado
com a causa do câncer infantojuvenil. Feliz Ano Novo e Boa leitura!  

No dia 10 de dezembro, realizamos o
pré-lançamento do livro 'Líderes que
Impulsionam', no evento virtual Mais
Amor por essa Causa, da Agência A+
em prol dos nossos pequenos
pacientes oncológicos. A ilustração
da capa é assinada pelo artista
Macister Justino, ex-hóspede da Casa
Ronald Campinas. A publicação conta
com as participações de 14 líderes.
Entre eles, o nosso superintendente,
Francisco Neves. Adquira seu livro! 

líderes inspiradores

Para celebrar 2021, gostaríamos de
compartilhar com vocês o e-book
"21 anos de amor à vida -
aproximando famílias da cura do
câncer infantojuvenil". A publicação
retrata a urgência de ações de
combate ao câncer infantojuvenil e
como a atuação do Instituto Ronald
McDonald, por meio do Programa
Diagnóstico Precoce, pode ajudar a
mudar esse cenário no Brasil. Boa
leitura. Baixe o seu e-book! 

21 anos de amor
Toda ajuda para aproximar famílias da
cura do câncer infantojuvenil é muito
importante. Por isso, celebramos mais
uma parceria. Agora você também
pode ajudar crianças e adolescentes
com câncer através do aplicativo da
Bee Vale, uma empresa de gestão de
benefícios. Solicite ao RH da sua
empresa e peça para utilizar a
bandeira da marca. Quer ser um
parceiro e também fazer a diferença?
Veja as formas de ajudar! 

MAIS PERTO DE VOCÊ

JANEIRO DE 2021

conectados 
com a causa

DOE

https://institutoronald.org.br/doe/
https://institutoronald.org.br/doe/
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Instituições do Terceiro
Setor avaliam 2021

Para falar sobre a cultura da
doação no Brasil e para celebrar
o Dia de Doar, promovemos a
Live "Todo dia é dia de Doar”. O
encontro, disponível no nosso
canal do YouTube, foi mediado
por J Vergueiro, diretor da ABCR
Brasil e contou representantes
das organizações: AACD, Amigos
do Bem, Fundo Brasil e
Greenpeace Brasil. Ainda dá
tempo de conferir esse bate-papo.
Clica aqui e assista!

CONECTADOS COM A CAUSA

Com a chegada de um novo ano, é tempo de
renovar as esperanças, de planejar nossos
objetivos e de agradecer por tudo, mesmos
as coisas simples da vida. O ano de 2021
chegou e com ele a perspectiva de um mundo
ainda mais solidário, generoso e cheio de
amor ao próximo. Que seja um novo começo
para todos nós, em que um simples gesto faz
a diferença na vida de tanta gente que precisa
do apoio de toda a população. 

Sabemos que os desafios são muitos em
tantos aspectos, inclusive na oncologia
pediátrica, afinal, o câncer ainda é a doença
que mais mata crianças e jovens de 1 a 19
anos, segundo o Instituto Nacional de
Câncer, o Inca. 

E para mudar essa realidade, precisamos de
muitas parcerias e alianças, assim como
também precisamos de uma grande corrente
do bem, com muito amor e esperança para
um mundo melhor e mais igualitário, onde os
serviços à saúde estarão disponíveis para
todos, de forma acessível e com muita
qualidade. Juntos somos mais fortes e vamos
além na nossa missão de aproximar famílias
da cura do câncer infantojuvenil. 

O que esperamos de 2021? Esperamos um
ano de saúde, paz para todos, pois nunca
nossa sociedade precisou tanto disso para
atravessar esse momento desafiador que
vivemos. Desejamos também  muitas vitórias
para nossos pequenos pacientes
oncológicos, que sonham com um futuro.
Com braços abertos e os corações cheios de
fé, recebemos esse Ano Novo. Seja bem-
vindo, 2021!

francisco neves   
superintendente do INSTITUTO 

RONALD MCDONALd 

um simples gesto faz a diferença!

No dia 1º de dezembro, celebramos com muita festa o Dia de Doar, um movimento que

vem promovendo ano após ano um país mais generoso por meio da conexão de pessoas

com as causas sociais. E em 2020, a campanha teve uma força ainda maior com Dia de

Doar Kids, estimulando os pais a ensinarem seus filhos desde pequenos a importância da

solidariedade, generosidade e gentileza. Para comemorar a data, lançamos a campanha

"Todo dia é dia de Doar". Com apenas um clique você pode ajudar na luta contra o

câncer infantojuvenil no Brasil. Vamos juntos construir uma sociedade que ajuda o

próximo e se importa em fazer a diferença em seu país.  Saiba mais!

MOVIMENTO MUNDIAL PROMOVE UMA SOCIEDADE MAIS GENEROSA 
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o novo recomeço!
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https://www.youtube.com/watch?v=mWcDoChuMeY&t=1080s
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https://institutoronald.org.br/diadedoar/
https://institutoronald.org.br/doe/

