
CONECTADOS COM A CAUSA

Com apenas R$ 15,00, você concorre a
chance de ganhar prêmios e ainda ajudar
milhares de crianças e jovens que lutam
contra o câncer. Participe da campanha
Sorte Acelerada! Juntos, mobilizamos o
país em uma campanha que une sorte e
causa.  Quando mais você comprar, mais
chances têm de ganhar os vales-compra 
de R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 40 mil,
respectivamente. Veja os dias dos 
sorteios e a adquira seu cupom!

A sua chance de fazer o bem chegou

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 13ª edição do "Conectados com a causa", vamos falar sobre duas campanhas que mobilizam o Brasil
inteiro para ajudar na luta contra o câncer infantojuvenil. Lançamos em julho, a campanha Sorte
Acelerada, que chegou em sua 2ª edição em um formato completamente diferente e vai beneficiar 29
instituições que atuam com oncologia pediátrica no país, além do McDia Feliz 2021, uma das maiores
mobilizações em prol de crianças e jovens, que acontecerá no dia 23 de outubro. Nosso boletim é feito
especialmente para você e tem o objetivo de manter você ainda mais conectado com a causa. Boa leitura! 
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CONECTADOS COM A CAUSA

VOCÊ JÁ PODE TRANSFORMAR BIG MAC EM SORRISOS

Já estão disponíveis os tíquetes digitais antecipados da 33ª edição do McDia Feliz, uma das maiores
campanhas de arrecadação de recursos em prol de crianças e adolescentes do país. Neste ano, a campanha,
que acontecerá no dia 23 de outubro, vai beneficiar 67 projetos de 57 instituições que atuam com oncologia
pediátrica no Brasil. Os tíquetes custam apenas R$ 17,00 (cada). "Neste momento desafiador, mais do que
nunca, precisamos de ajuda. Nossos pequenos estão no grupo de risco da Covid-19 e o tratamento oncológico
não pode parar. Por isso, realizamos campanhas como o McDia Feliz para angariar recursos para a aplicação em
projetos que promovem a saúde e bem-estar de crianças e jovens com câncer e suas famílias”, destaca Bianca
Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald. Venha fazer parte dessa corrente de amor e solidariedade.
Seu gesto salva vidas. Participe! Quero comprar meu tíquete! 

EM SUA 33ª EDIÇÃO, A CAMPANHA MCDIA FELIZ ACONTECERÁ NO SÁBADO, DIA 23 DE OUTUBRO  

JULHO DE 2021 DOE

NESTE ANO, O INSTITUTO
LANÇA UMA LINHA DE
PRODUTOS MCDIA FELIZ,
COM ESTAMPA EXCLUSIVA
ASSINADA PELA ESTILISTA
LETHICIA BRONSTEIN E
COM VENDA REVERTIDA
PARA A CAUSA. FAZEM
PARTE DA COLEÇÃO PEÇAS
COMO CAMISETAS, BONÉS,
SACOLAS, CANECAS,
CROPPEDS E ATÉ ROUPAS
PARA PET. ADQUIRA O SEU
PRODUTO! CLIQUE AQUI

https://www.mcdiafeliz.org.br/
https://institutoronald.org.br/doe/
https://www.mcdiafeliz.org.br/
https://www.mcdiafeliz.org.br/
https://institutoronald.org.br/doe/

