
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 10ª edição do nosso boletim "Conectados com a causa", vamos relembrar as conquistas e as principais
ações no mês de fevereiro, em que celebramos o Dia Mundial do Câncer. Também vamos falar sobre o
Programa Diagnóstico Precoce, que está sendo ampliado, e a parceria com o Planeta das Gêmeas, maior
canal infantojuvenil do YouTube no país. Nosso boletim tem o objetivo de manter você ainda mais conectado
com a causa do câncer infantojuvenil. Boa leitura! 

Temos uma grande novidade. Agora
você pode ajudar nossos pequenos
pacientes oncológicos e concorrer a
prêmios. Com a campanha Sorte que
faz bem, quanto mais ajudar, mais
chances você tem de ganhar. Para
participar dos sorteios é simples, é só
baixar gratuitamente o aplicativo
Sorte que faz bem e adquirir o seu
título. Não vai ficar fora, né? Para
saber mais e como participar, acesse
o site: Sorte que faz bem

sorte que faz bem
A causa do câncer infantojuvenil
ganhou mais um importante apoio.
Desta vez, um dos maiores canais
de YouTube do Brasil no segmento
infantojuvenil, o Planeta das
Gêmeas, abraçou a causa e ajudará
o Instituto Ronald a aproximar mais
famílias da cura. A famosa dupla da
internet, com mais de 13,5 milhões
de inscritos, vai doar parte da renda
arrecadada no site para a causa.
Participe! 

amor em dose dupla
Para aumentar as chances de cura de
crianças com câncer no Mato Grosso,
o Instituto Ronald em parceria com a
Bom Futuro e com o Hospital de
Câncer de Mato Grosso está
ampliando o Programa Diagnóstico
Precoce no estado. O objetivo é
capacitar profissionais da atenção
básica de saúde, buscando agilizar o
processo de suspeição da doença a
partir dos principais sinais e sintomas.
Quero saber mais!
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Existem várias formas de ajudar nossa causa
 

Temos mais uma nova forma de fazer o bem e ajudar na luta
contra o câncer infantojuvenil no Brasil. Ao fazer suas
compras, seus centavos também podem salvar vidas.
Cadastrando seu cartão Mastercard em todas as suas compras
que possuam valores quebrados serão arredondados para
aproximar famílias da cura dos seus pequenos em tratamento
oncológico no país. 

Mas é importante destacar que, se o titular do cartão tiver mais
de um cartão com bandeira Master, ele também poderá
cadastrar e ajudar nossas crianças e adoleslentes. Não vai
ficar fora dessa, né? Faça parte dessa corrente do bem. Juntos
somos mais fortes e vamos ainda mais longe na luta contra o
câncer infantojuvenil. Faça sua doação!
 Clica aqui!
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Para fazer um panorama sobre o cenário da
oncologia pediátrica no Brasil e destacar a
importância de políticas públicas para
aumentar as chances de cura do câncer
infantojuvenil no país, o Instituto Ronald
promoveu a live "Advocacy: o novo caminho
para a oncologia pediátrica”. O encontro
virtual, no mês em que é celebrado o Dia
Internacional de Combate ao Câncer Infantil, foi
realizado no nosso canal do YouTube do
Instituto

Mediada pelo nosso superintendente,
Francisco Neves, a live contou com as
participações da médica oncologista pediátrica
Carmem Fiori, do oncologista Algemir Brunetto,
que é superintendente do Instituto do Câncer
Infantil e coordenador técnico do comitê
estratégico da Frente Parlamentar de
Prevenção e Combate do Câncer Infantojuvenil
e do Deputado Federal Bibo Nunes, presidente
e responsável pela criação da Frente
Parlamentar. Assista!

live celebra o dia mundial do câncer

No Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, reforçamos a importância do
diagnóstico precoce da doença que é a principal causa de morte de 1 a 19 anos no
Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca. A data, criada em 2000, é
dedicada para aumentar a conscientização da sociedade. Para celebrar a data,
promovemos uma live especial, com o objetivo de criar um debate entre organizações
que atuam com câncer e especialistas em oncologia para fazer um balanço sobre o
cenário nacional da doença, os desafios e as conquistas de cada organização. Mediado
pelo nosso superintendente Chico Neves, o encontro contou com representantes da
Abrale, Fundação Laço Rosa, Instituto Oncoguia e com os oncologistas pediátricos Dr.
Vicente Odone, a Dra. Sima Ferman e o Dr. Sérgio Petrilli, do GRAACC. Veja!

MOVIMENTO É REALIZADO PARA CONSCIENTIZAR A SOCIEDADE
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