
Faça parte da maior campanha do país em prol de 
adolescentes e crianças com câncer



Você e sua empresa podem participar do McDia Feliz e ajudar 
a TUCCA a curar centenas de crianças e adolescentes carentes 
com câncer. 

*Os tíquetes antecipados poderão ser trocados por sanduíches Big Mac em qualquer restaurante McDonald’s  do Brasil, apenas no dia 24 de agosto

TUCCA e McDia Feliz

Como colaborar?

Adquirindo Combos ou
Tíquetes* Avulsos por R$17,00 a unidade

Apadrinhando Restaurantes

Atuando como Voluntário

$



Em reconhecimento ao seu apoio, 
oferecemos:

Logotipo da empresa na página de agradecimentos
de um programa da Série TUCCA Concertos 
Internacionais, realizada na Sala São Paulo

Logotipo da empresa no site institucional e no relatório 
social da TUCCA.

Logotipo no e-mail marketing de agradecimento que 
será disparado para o mailing da TUCCA (75.000 
endereços eletrônicos)

Anúncio de página simples no programa de um dos 
espetáculos da Série TUCCA de Concertos
Internacionais, realizado na Sala São Paulo.

Combo 1
500 tíquetes

R$ 8.500,00

Combo 2
1.000 tíquetes

R$ 17.000,00

Combo 3
2.000 tíquetes

R$ 34.000,00

Combo 4
3.000 tíquetes

R$ 51.000,00

Adquirindo Combos



Ao apadrinhar um restaurante, a marca de sua empresa será exposta no dia 
do evento com exclusividade, em uma faixa (restaurante de rua) ou banner 
(restaurante de shopping) posicionado no restaurante escolhido.

Restaurantes que vendam até dois 
mil sanduíches Big Mac

Restaurantes que vendam até três 
mil sanduíches Big Mac

Restaurantes que vendam mais de 
três mil sanduíches Big Mac

R$2.000,00

R$2.500,00

R$3.000,00

Seu
logo 
aqui

Modelo banner da campanha de 2018

Apadrinhando Restaurantes$



Manutenção da Casa Ronald McDonald São Paulo –
Itaquera, que acolherá com conforto crianças e 
adolescentes com câncer, vindos de diferentes cidades e 
estados, durante o período de tratamento no Hospital 
Santa Marcelina em parceria com a TUCCA, aumentando 
as suas chances de cura.

A casa de apoio com 1,5 mil metros quadrados, 100% 
acessível e com 23 suítes. Além disso, o espaço conta com 
área de lazer externa com jardim, brinquedoteca, lan house, 
biblioteca, sala de estudos, refeitório e uma sala multiuso 
para a realização de atividades com acompanhantes e 
voluntários.

Projetos TUCCA beneficiados
Pela campanha Mcdia feliz 2019

Manutenção da Casa Ronald McDonald
São Paulo - Itaquera

O principal projeto beneficiado pela campanha



O Trenzinho Leva e Traz oferece transporte confortável , ágil e seguro a crianças e adolescentes carentes com câncer em 
tratamento no Hospital Santa Marcelina/TUCCA vindos de regiões distantes e do Alto Tietê, garantindo para a seus 
usuários a continuidade do tratamento. 

Neste projeto, a TUCCA conta com a parceria da Rede Feminina de Combate  ao Câncer “Esther Hidalgo Leite Rondinellli” de 
Suzano, da Rede Feminina de  Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” de Mogi das Cruzes e da  Rede Feminina de 
Combate ao Câncer – Poá.

Trenzinho Leva e Traz



Um centro de referência e excelência em exames moleculares que permite oferecer tratamentos individualizados mais eficazes, 
menos tóxicos e com menor custo, aumentando significativamente os índices de cura de crianças e adolescentes com câncer de 
todo o país. 

Laboratório de Patologia Molecular e Biologia Celular



McDia Feliz
Resultados de 20188 anos de campanha



Parceiros da TUCCA na campanha McDia Feliz 2018

APOIO COORDENAÇÃO



VOcê conhece
A ?



A Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer - TUCCA é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, que oferece tratamento 
multidisciplinar de excelência a crianças e adolescentes carentes com câncer, 
sem custos ao paciente ou à família.

Em mais de 20 anos de atividade, já assistiu mais de 3.500 pacientes, em 
parceria com o Hospital Santa Marcelina, localizado na região mais populosa 
e carente da cidade de São Paulo.

O tratamento oferecido pela TUCCA envolve uma equipe multidisciplinar que 
trabalha junta por cada um de seus pacientes. Essa assistência 
multidisciplinar somada ao investimento em pesquisa, capacitação 
profissional e diagnóstico precoce é que faz a TUCCA alcançar índices de 
cura encontrados, somente, em hospitais referência do mundo.

Mesmo com tantos resultados significativos, o número mais importante da 
história da TUCCA não está escrito no passado; o número mais importante de 
sua história é presente e muito real. Ele é o que chamamos de 100%. Esse 
100% vai muito além de qualquer matemática. Um número que não é 
palpável por ser feito de sentimento. Ele representa a doação completa, 
inteira, plena e incansável pela cura do câncer infantojuvenil. 

TUCCA 100% pela cura



Alcançar, por meio de nossas 
ações, 100% da cura do 
câncer infantojuvenil.

Oferecer assistência multidisciplinar de 
excelência para crianças e adolescentes 
carentes com câncer por meio do cuidado 
integral, assim como a preparação 
dessas crianças, jovens e de seus 
familiares para a continuidade de suas 
vidas após a doença.

• Comprometimento
• Ética
• Universalidade
• Inovação
• Solidariedade
• Sustentabilidade 
• Inquietação

ValoresVISÃO Missão



Ana Cristina Amaral Ferraz
Anna Cecilia de Almeida Pires Lancsarics
Anna Regina de Almeida Pires
Beatriz Monteiro da Costa Pinheiro
Carolina Buarque
Clélia Maria Erwenne
Elines Andrade
Ethel Fernandes Gorender
Fabio de Barros Pinheiro
Fabio Whitaker Vidigal
Guilherme Martins Pinheiro
Helena Maria Neves Puggina Ferraz
Henry Alain François Ubersfeld
José Burlamaqui de Andrade Neto
José Francisco Lemos Batista
Lucila Furlan
Luly Vidigal
Manoel de Oliveira Saes (in memorian)
Mario Luiz Amabile
Nico Faria
Paulo Proushan
Renato Melaragno
Waldir Beira Jr.

Sidnei Epelman
Presidente

Conselho
Claudia Epelman
Vice-Presidente



Contamos com a sua participação!

Paula Paes
(11) 2344-1052 

institucional@tucca.org.br

Aguardamos seu contato: 

www.tucca.org.br


