
CONECTADOS COM A CAUSA

jUNTOS, APROXIMANDO FAMÍLIAS DA CURA
Na 16ª edição do "Conectados com a causa", vamos relembrar os melhores momentos de uma
das maiores campanhas em prol de crianças e jovens no Brasil, o McDia Feliz, que aconteceu no
dia 23 de outubro. Também vamos destacar a importância do Jantar de Gala, realizado no dia 5
de outubro, um dos principais eventos de arrecadação do Instituto Ronald. Nosso boletim é
feito especialmente para você. Boa leitura!

Com cerca de 60 empresas
engajadas com a causa, o Jantar de
Gala Instituto Ronald McDonald, no
dia 5 de outubro, na Casa Giardini,
em São Paulo, arrecadou mais de
R$736 mil, que serão investidos para
ajudar a aumentar as chances de
cura de milhares de crianças e
jovens com câncer. Saiba mais!
Neste ano, o evento aconteceu nas
versões online e presencial, cheio de
emoção, reencontros e networking.

12ª Jantar de gala 
Celebramos, no dia 24 de outubro,
os 27 anos de fundação da Casa
Ronald McDonald Rio de Janeiro, a
1ª da América Latina. Ao todo,
passaram pela unidade, uma das 7
existentes no Brasil, mais de 2.700
hóspedes. Parabéns a toda equipe
pelo lindo trabalho! Você pode
ajudar ainda mais o Instituto a
manter o custeio do Programa Casa
Ronald McDonald Brasil. Faça uma
doação especial: clique aqui! 

27 anos de amor 
Toda ajuda é muito importante para
apoiar nossos pequenos pacientes
oncológicos. E um grande parceiro é o
ultramaratonista Mauro Chasilew, que
abraçou, mais uma vez, a nossa causa
ao promover a venda dos quilômetros
percorridos no desafio Portugal 1001.
Ele engajou 64 doadores e arrecadou
cerca de R$ 4.600. Você também pode
transformar seus desafios e conquistas
em ações de amor e empatia como a
do Mauro. Saiba como! 
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OBRIGADO POR transformar big maC em sorrisos! 

Neste McDia Feliz, enchemos de amor e esperança o coração de milhares de
crianças e jovens que lutam diariamente contra o câncer e você fez parte desse dia
mágico e repleto de solidariedade. O McDia Feliz 2021 chegou em sua 33ª edição,
apoiando 67 projetos de 57 instituições que atuam com oncologia pediátrica de
norte a sul do país. Neste ano, a ação contou com a atriz Carla Diaz como
embaixadora nacional e mobilizou milhares de pessoas de 
todo o país. Muito obrigado a todos que ajudaram a transformar 
Big Mac em sorrisos e contribuíram na luta contra o câncer 
em crianças e jovens no Brasil! O seu Big Mac salva vidas. 
Saiba mais! 

NO DIA 23 DE OUTUBRO, O MCDIA FELIZ MOBILIZOU MILHARES DE PESSOAS DE  TODO O BRASIL 

Você sabia que os centavos da sua compra no 
cartão de crédito podem salvar vidas? 
É isso mesmo! Com a campanha Incentive, 
você pode doar seus centavos para 
ajudar na luta contra o câncer 
infantojuvenil. Em alguns minutos 
você cadastra o seu cartão e os valores 
quebrados a cada transação realizada serão
arredondados e transformados em doação. Os
arredondamentos nunca passam de R$0,99 
centavos e você pode acompanhar tudo pelo 
site Incentive. Clique para cadastrar seu cartão!
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INCENTIVE O BEM. VEJA COMO É SIMPLES
AJUDAR NOSSOS PEQUENOS PACIENTES
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