
Faça parte da maior campanha de mobilização em prol 
da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.



Você e sua empresa podem participar do McDia Feliz e ajudar 
a TUCCA a curar centenas de crianças e adolescentes carentes, 
afinal o câncer não espera.

*Os tíquetes antecipados poderão ser trocados por sanduíches Big Mac em qualquer restaurante McDonald’s  do Brasil, apenas no dia 21 de novembro.

O Câncer não espera

Como colaborar?

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

Apadrinhando Restaurantes$



Em reconhecimento ao seu apoio, 
oferecemos:

Menção 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)

Post de Agradecimento nas redes sociais da TUCCA 
(mais de 50 mil seguidores com excelente engajamento)

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

Anúncio de Página Inteira na página de programa 
digital da Série TUCCA Concertos Internacionais, 
realizada na Sala São Paulo, disponibilizado também 
no site



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 2019

Apadrinhando Restaurantes$



Construção da Casa Ronald McDonald São Paulo –
Itaquera, inaugurada em 2019 e 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 conta 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 Já beneficiados
Pela campanha Mcdia feliz nos 
últimos 9 anos

Construção da Casa Ronald McDonald
São Paulo - Itaquera



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



Resultados da tucca McDia Feliz
Resultados de 2019:Resultados acumulados:

60.095



Parceiros da TUCCA na campanha McDia Feliz 2019

APOIO COORDENAÇÃO



VOcê conhece
A ?



CONHEÇA A TUCCA em 1 minuto!

https://youtu.be/Co2OWCWxPcs
https://youtu.be/Co2OWCWxPcs


Contamos com a sua participação!

Eliana Cardinali
tucca@tucca.org.br

Aguardamos seu contato: 

www.tucca.org.br


