
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Nosso boletim mensal tem o objetivo de manter você ainda mais conectado com a causa do câncer
infantojuvenil. Na 6ª edição do "Conectados com a causa", vamos relembrar as conquistas e as principais
ações no mês de outubro, como o Jantar de Gala Edição Especial que arrecadou mais de R$ 640 mil para
apoiar projetos que atuam com oncologia pediátrica no país. Também vamos falar do McDia Feliz que já
está chegando: é dia 21 de novembro. Boa leitura!  

A rede de supermercados Mundial
implementou na unidade de Niterói a
campanha Troco Digital. Agora os
clientes podem arredondar o troco
das compras realizadas na loja e
contribuir para aumentar as chances
de cura do câncer infantojuvenil.
Para participar basta sinalizar no
caixa o desejo de arredondar o troco
da compra. A ação vale apenas para
pagamentos em dinheiro. R. Dr. Mario
Vianna, 296 - Santa Rosa. Saiba mais!

NITERÓI: TROCO DIGITAL 

Ainda dá tempo de comprar seu
tíquete antecipado on-line e
aproximar famílias da cura do
câncer infantojuvenil. A 32ª edição
do McDia Feliz será no dia 21 de
novembro e estamos na contagem
regressiva.. Venha fazer parte dessa
corrente de amor e solidariedade.
Neste ano, serão beneficiadas 59
instituições de todo o país. Compre
seu tíquete e também presenteie
quem você ama. Participe! 

O MCDIA ESTÁ CHEGANDO

Você sabia que o troco depositado no
cofrinho localizado nos caixas da
rede de restaurantes McDonald’s
contribui para ajudar milhares de
crianças e adolescentes em
tratamento oncológico no país como
o Maykon Douglas, de 5 anos? Ao
realizar uma refeição em um dos
restaurantes do McDoanld's no país
não deixe de contribuir e fazer a
diferença na vida dessas famílias que
lutam pelos seus filhos.. Saiba mais!
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Nobile Hotéis: uma parceria de sucesso
Arrecadar doações nos hotéis do Grupo Nobile
espalhados por 8 estados brasileiros e 16 cidades. Este é
o objetivo da parceria iniciada há um ano. No ato do
check-out, os hóspedes são convidados a doar o
arredondamento da conta e o valor arrecadado é revertido
para os projetos do instituto. No mês de setembro, a
unidade de Petrolina, Pernambuco (PE) (foto), fez uma
gincana interna para conseguir recursos para a causa
mesmo no período de pandemia e o funcionário Alison
Wesley se destacou obtendo o maior valor arrecadado.
Parabéns pela iniciativa, Grupo Nobile! Quer saber mais?
Conheça as unidades e saiba como ajudar. Clique aqui!

CONECTADOS COM A CAUSA

O mundo precisa de mais amor e
solidariedade e todos nós podemos
fazer a nossa parte. Eu escolhi ajudar a
causa do Instituto Ronald após muita
pesquisa para descobrir uma
instituição sem fins lucrativos que
fosse de encontro ao que eu queria:
uma instituição séria e com uma causa
de extrema importância que é essa de
ajudar a aumentar as chances de cura
de crianças e adolescentes com
câncer no Brasil. O câncer é a doença
do século. E ver uma criança doente é
muito triste. Já perdi conhecidos e não
consigo imaginar um pequeno com
essa doença e não fazer a minha parte.
Pouco para nós pode ser muito para
quem precisa. Quando penso em uma
situação como dessas famílias que
lutam pelas vidas dos seus filhos me
faz refletir como a gente reclama da
vida sem motivo. E mesmo doentes,
essas crianças estão com sorriso no
rosto sonhando com um futuro. Apoiar
essa causa foi um passo muito
importante para mim. A gente tem que
se doar mais, o mundo precisa disso e
nós também. Podemos fazer muito
com pouco, pois qualquer valor conta.
E para ajudar não precisa de um
momento certo. Precisamos criar a
cultura da solidariedade para mudar a
nossa atual realidade. Ajudar quem
precisa é ter amor ao próximo. Juntos
podemos ser melhores. Conheça as
diversas formas de ajudar. Saiba mais! 

Gabriel Vital Martins   
ESTUDANTE E DOADOR RECORRENTE DO

INSTITUTO RONALD MCDONALd 

JANTAR DE GALA ARRECADA MAIS DE R$640 MIL

Uma noite mágica de solidariedade e muita emoção. Foi assim a edição especial do

Jantar de Gala beneficente do Instituto Ronald, no dia 27 de outubro. Conduzido pelo

jornalista e apresentador Celso Zucatelli e a atriz Thais Fersoza, o evento foi realizado

em um formato totalmente virtual com transmissão ao vivo da cerimônia, salas de

bate-papo para networking de empresários e convidados e uma live para cerca de 500

convidados presentes através da plataforma de streaming. Ainda como parte da

programação, o jantar de gala teve show exclusivo do cantor sertanejo Michel Teló e

arrecadou mais de R$640 mil para ajudar milhares de crianças e adolescentes com

câncer no país. Na edição especial, os participantes assistiram a depoimentos de

famílias  atendidas pelos programas do Instituto e puderam participar de sorteios.

Quer saber mais? Acesse:  Saiba mais!

NO FORMATO VIRTUAL, A EDIÇÃO ESPECIAL CONTOU COM
SHOW EXCLUSIVO DO CANTOR SERTANEJO MICHEL TELÓ
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