
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 17ª edição do "Conectados com a causa", vamos relembrar os melhores momentos de
novembro e dezembro. E temos muito que comemorar com vocês: realizamos a 17ª edição do
Invitational Golf Cup Instituto Ronald; inauguramos a 7ª unidade do Espaço da Família no Brasil;  
arrecadamos R$ 17,3 milhões com o McDia Feliz e fomos eleitos, pelo 5° ano consecutivo, uma
das 100 Melhores ONGs do Brasil. Nosso boletim é feito especialmente para você. Boa leitura!

Com muita alegria inauguramos, no
dia 18 de novembro, a sétima
unidade do Programa Espaço da
Família Ronald McDonald do Brasil.
O ambiente, no Hospital do Itaci, em
São Paulo, conta com sala de estar,
copa, espaço para refeições,
cadeiras de massagem, computador
para uso dos familiares, além de
livros, jogos como dominó, dama,
tabuleiro, entre outros. Saiba mais!

7° espaço da família
Mais uma vitória! O Projeto de Lei
3921/2020, que institui a Política
Nacional de Atenção à Oncologia
Pediátrica, foi aprovado na
Comissão de Assuntos Sociais do
Senado, em caráter de urgência.
Agora a PL vai para aprovação do
Plenário, sem necessidade de passar
por outras Comissões. Se aprovado,
vai para sanção do Presidente da
República. Clique aqui! 

mais uma conquista
O Instituto Ronald McDonald, pelo
quinto ano consecutivo, está entre as
100 Melhores ONGs do Brasil, um
prêmio do Instituto Doar. Ter esse selo
é motivo de muito orgulho para nós,
pois dá credibilidade e transparência
no trabalho que realizamos pela saúde
e qualidade de vida de crianças e
jovens e seus famliares. As Casas
Ronald Rio, ABC e Campinas também
estão entre as melhores. Acesse! 

100 melhores ongS 
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AAo adquirir 62 cupons da Sorte Acelerada, Laura
Meirelles, da Bahia, ganhou o prêmio de R$ 20 mil e
beneficiou o Hospital Martagão Gesteira (HMG), uma das
29 instituições beneficiadas com a campanha.
Agradecemos sua participação e envolvimento com a
causa! E temos uma notícia bacana: para ampliar ainda
mais o resultado da campanha e ajudar nossas
instituições, o terceiro e último sorteio da Sorte Acelerada,
que estava previsto para o 22/12/2021, foi prorrogado para
o dia 30/04/2022. Para participar é simples, basta CLICAR
AQUI e adquirir seu cupom. Contamos com você!

NOV E DEZ DE 2021 DOE

ENTREGA DO PRÊMIO DE R$ 20 MIL E
PRORROGAÇÃO DA SORTE ACELERADA

 

Considerado um dos maiores torneios de golfe
beneficentes da América Latina, realizamos a 17ª
edição do Invitational Golf Cup Instituto Ronald
McDonald, de acordo com todos os protocolos
de segurança contra a COVID-19. A edição
arrecadou R$ 480 mil que serão investidos em
projetos que auxiliam milhares de crianças e
jovens com câncer no país. A competição
aconteceu no São Fernando Golf Club, em Cotia
(SP), e reuniu cerca de 160 convidados em uma
corrente de amor, esporte e muita solidariedade.
Saiba mais! tacada de sucesso

TORNEIO DE GOLFE ARRECADA
R$ 480 mil EM PROL DA CAUSA

https://institutoronald.org.br/doe/
http://www.sorteacelerada.org.br/
https://institutoronald.org.br/doe/
https://institutoronald.org.br/como-ajudar/eventos/

