
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 7ª edição do nosso boletim "Conectados com a causa", vamos relembrar as conquistas e as principais
ações no mês de novembro, como a 32ª edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas em prol de
crianças e adolescentes do país. Também vamos falar sobre o prêmio Melhores ONGs do Brasil 2020. O
Instituto, pelo quarto ano consecutivo, foi eleito uma das 100 melhores organizações do país. Nosso boletim
tem o objetivo de manter você ainda mais conectado com a causa do câncer infantojuvenil. Boa leitura!  

O Instituto Ronald McDonald, pelo 4º
ano consecutivo, ganha o prêmio
Melhores ONG's do Brasil 2020, do
Instituto Doar. A premiação reforça o
reconhecimento de quase 22 anos de
atuação da instituição, cumprindo
sua missão de aproximar famílias da
cura do câncer infantojuvenil. Além
do Instituto, o programa Casa Ronald
McDonald, através das unidades ABC
e RJ, também estão entre as 100
melhores ONG's do Brasil. Saiba mais!

É TETRA!
Caio Santiago, de 11 anos, e Lucca
Kauan, de 6 meses, e suas mães são
os primeiros hóspedes da Casa
Ronald McDonald São Paulo –
Itaquera, a sétima unidade no Brasil.
As famílias vêm de Brasília (DF) e do
Macapá, no Amapá. A Casa conta
com 23 suítes e hospeda as crianças
que são tratados no Hospital Santa
Marcelina. "Temos um quarto só
para nós. Parece um hotel". destaca
Eliete. Conheça nossos programas! 

primeiros hóspedes 
O Instituto Ronald é uma das
instituições que apoia a Frente
Parlamentar da Prevenção e Combate
ao Câncer Infantil, com o objetivo de
criar políticas nacionais de atenção à
oncologia pediátrica e avançar nas
chances de cura da doença no país.
No Dia Nacional de Combate ao
Câncer Infantil (DNCCI), celebrado em
23 de novembro, a Frente
Parlamentar lançou o seu portal para
divulgar suas ações. Acesse! 
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Celebre a vida com a gente!
Foi um ano difícil, mas você pode celebrar a vida com o
Instituto Ronald McDonald. Sabe como? Realize sua
comemoração virtual e ainda ajude crianças e
adolescentes com câncer no Brasil. Amigo oculto,
confraternizações de fim de ano, aniversários,
formaturas, noivados, batizados, bodas, conquistas
profissionais, tudo isso é motivo para festejar. Faça a
sua celebração ter um significado ainda maior: crie um
momento de solidariedade para aumentar as chances
de cura do câncer infantojuvenil. Em vez de presentes,
você pode pedir que seus convidados doem. Saiba
como através do email: doador@instituto-
ronald.org.br.
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um mcdia feliz mágico e de muita solidariedade
Este ano, o dia 21 de novembro ficou marcado na história de uma das maiores campanhas de mobilização
social em benefício a crianças e adolescentes do Brasil como uma edição de superação, empatia e muita
solidariedade. A 32ª edição do McDia Feliz foi linda, mágica, de muitos gestos de amor e solidariedade em
prol do câncer infantojuvenil. Obrigado a todos que compraram seu Big Mac transformando-os em sorrisos,
aos voluntários, franqueados McDonald's e as empresas parcerias que fizeram parte dessa grande corrente
do bem. Neste ano, o McDia Feliz beneficiará 68 projetos de 59 instituições que atuam com oncologia
pediátrica em todo o Brasil. São 21 estados brasileiros mais o Distrito Federal contemplados com a
campanha. Saiba mais!

DEZEMBRO DE 2020 DOE

https://institutoronald.org.br/doe/
https://institutoronald.org.br/doe/
https://institutoronald.org.br/como-ajudar/mcdia-feliz/
https://institutoronald.org.br/doe/
https://institutoronald.org.br/doe/

