
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
O que aprendemos com mais de 1 ano de pandemia? Na 12ª edição do "Conectados com a causa", vamos
falar sobre a experiência do Instituto Ronald McDonald com a Covid-19. Também vamos destacar a
importância de ter você ao nosso lado para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com
câncer no Brasil, principalmente neste momento tão desafiador. Nosso boletim é feito especialmente para
você e tem o objetivo de manter você ainda mais conectado com a causa. Boa leitura! 

Gostaríamos de compartilhar uma
parceria muito importante para nós.
A Josapar doou 10 toneladas de
Arroz Tio João, que vão suprir as
demandas de 1 ano das 7 unidades
do Programa Casa Ronald McDonald
no país. Neste momento tão
desafiador, doações nos ajudam a
manter nossos pequenos pacientes
protegidos para continuarem o
tratamento. Sua empresa também
pode fazer o bem. Veja como!

10 toneladas de arroz
Cada centavo ajuda na luta contra
o câncer infantojvenil no país. Com
a campanha "Incentive o Bem", em
cada compra realizada com seu
cartão de crédito, você pode
arredondar seus centavos e ajudar
a salvar ainda mais vidas. Cadastre
seu cartão e participe. Lembrando
que se o titular do cartão tiver
mais de um cartão com bandeira
Master, ele também poderá
cadastrar. Participe!

incentive o bem. doe!
As nossas crianças e adolescentes com
câncer como Leucemia e Linfoma são
alguns dos principais usuários das
bolsas de sangue coletadas no país.
Para conscientizar a população sobre a
importância da doação de sangue e
incentivar a adesão da sociedade em
todo o Brasil, no mês de junho, dia 14, é
celebrado o Dia do Doador de Sangue.
Ainda dá tempo de participar e ajudar
nossos pequenos em tratamento
oncológico! Saiba como! 

junho vermelho

JUNHO DE 2021

conectados 
com a causa

DOE
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O que o Terceiro Setor aprendeu em um ano
de pandemia e como a filantropia foi - e ainda
está sendo - fundamental neste momento de
incertezas? Diversos segmentos ainda se
questionam sobre como sobreviver diante
deste cenário tão desconhecido. Mas, um ano
após o 1º registro no Brasil, qual é o impacto
das ONGs para contribuir para que a
sociedade possa atravessar essa tragédia?

Seja na assistência social, saúde ou na
educação, o trabalho filantrópico tem sido
essencial à sobrevivência de milhões de
pessoas que vivem em condições vulneráveis
ou que foram levadas a essa situação devido
à pandemia. Podemos destacar que 2020
representou um marco para o setor
filantrópico no Brasil, onde a atuação do
Terceiro Setor se tornou essencial no
combate à pandemia em todos os níveis.
Vimos a cultura da doação ganhar força
através das lives, aplicativos, campanhas de
crowdfunding, captação online, via telefone,
assim como doação de produtos e serviços,
além do voluntariado.

Mas como transformar essas práticas
solidárias em um legado permanente? Para o
Instituto, o ano foi de muito aprendizado.
Nossos pequenos possuem imunidade baixa,
estão no grupo de risco da Covid-19, e não
podem parar o tratamento. Por isso,
buscamos reforçar ainda mais o nosso
propósito com a revisão da adaptação de
rotas diárias. Multiplicamos as formas de
manter e alcançar os recursos através do
digital e adotamos medidas altamente
restritivas, com processos de higiene mais
rígidos e evitando qualquer contato externo.

agora ficou ainda mais fácil fazer o bem

Agora temos uma forma fácil, rápida e segura para você fazer o bem, sem
burocracias. Com o Pix, você doa na hora, qualquer valor, em qualquer
lugar e ajuda nossas crianças em tratamento oncológico. Basta entrar no
aplicativo do seu banco e clicar no ícone PIX. Depois, no tipo de chave,
escolha a opção e-mail e digite: euapoio@instituto-ronald.org.br. Em
seguida, é só digitar o valor que deseja doar e pronto! Fazer o bem ficou
mais fácil e seguro. Participe dessa corrente do bem!   

DOAR É O MAIOR GESTO DE AMOR E SOLIDARIEDADE! DOE UM PIX 
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1 ano de pandemia?
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VOCÊ PODE CUSTEAR
UMA CRIANÇA DURANTE
UM MÊS NO ESPAÇO DA 
FAMÍLIA EM HOSPITAIS 

E INSTITUIÇÕES 
PARCEIRAS. 

VOCÊ PODE CONTRIBUIR
COM A DIÁRIA DE UMA

FAMÍLIA EM UMA CASA DE
APOIO COMO A CASA
RONALD MCDONALD.

VOCÊ CONTRIBUI 
PARA VIABILIZAR O

TRANSPORTE DE 
UM PACIENTE E SEU

ACOMPANHANTE 
ATÉ O HOSPITAL 

 
SUA AJUDA É FUNDAMENTAL PARA PASSARMOS POR ESSE 

MOMENTO DESAFIADOR. VEJA COMO SUA DOAÇÃO É IMPORTANTE:

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

