


A	 TUCCA	 é	 uma	 organização	 não	 governamental,	 sem	 fins	 lucra:vos,	 	 que	
oferece	tratamento	mul:disciplinar	de	excelência	a	crianças	e	 	adolescentes	
carentes	com	câncer,	sem	custos	ao	paciente	ou	à		família.	
	
Em	18	anos	de	a:vidade,	já	assis:u	mais	de	2.600	pacientes,	 	a:ngindo	taxas	
de	 cura	 próximas	 a	 80%,	 igualado	 somente	 aos	 da	 	 Europa	 e	 dos	 Estados	
Unidos.	
	
Para	 o:mizar	 recursos,	 a	 TUCCA	 mantém	 parceria	 com	 o	 Hospital	 	 Santa	
Marcelina	e	aplica	os	valores	arrecadados	direta	e		exclusivamente	no	que	faz	
a	diferença	para	oferecer	o	tratamento		mais	adequado	e	a:ngir	os	melhores	
resultados.	
	
Além	 do	 tratamento,	 atua	 também	 em	 pesquisa,	 diagnós:co	 precoce	 e		
capacitação	de	profissionais,	além	de	contar	com	uma	equipe		mul:disciplinar	
que	assiste	o	paciente	e	sua	família	até	que	fiquem		completamente	bem.	

A	TUCCA	



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

Oferecer	assistência	mul:disciplinar	
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	
con:nuidade	de	suas	vidas	após	a	
doença.	

•  Comprome:mento	
•  É:ca	
•  Universalidade	
•  Inovação	
•  Solidariedade	
•  Sustentabilidade		
•  Inquietação	



UMA	PARCERIA	DE	SUCESSO	PELA		CURA	
DO	CÂNCER	INFANTOJUVENIL	

Para	 o:mizar	 recursos,	 em	 2001,	 a	 TUCCA	 firmou	 uma		
parceria	 com	 o	 Hospital	 Santa	 Marcelina,	 situado	 em		
Itaquera,	 onde	 foi	 criado	 o	 único	 centro	 de	 Oncologia		
Pediátrica	da	Zona	Leste	de	São	Paulo,	uma	das		regiões	mais	
desfavorecidas	 de	 São	 Paulo	 e	 com	mais	 	 de	 5	milhões	 de	
habitantes,	que	atende	também	a	nove	cidades	vizinhas.	
	
Por	 meio	 dessa	 união,	 a	 TUCCA	 aplica	 recursos	 	 próprios,	
direta	e	exclusivamente,	no	que	faz	diferença	 	para	oferecer	
o	 tratamento	 mais	 adequado	 e	 a:ngir	 os	 	 melhores	
resultados.	

TUCCA		e	
Hospital	Santa	Marcelina	
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Nosso	Conselho	



TUCCA	e	McDia	Feliz	
Juntos	outra	Vez!	

	
27	de	agosto		

Par:cipe	conosco	do		McDia	Feliz	e	ajude		
centenas	de		crianças	e	adolescentes	com	câncer	



Como	colaborar?	
Você	e	sua	Empresa	podem	par:cipar		do	
McDia	Feliz	e	ajudar	a	TUCCA.		
Saiba	como:	
	
•  Adquirindo	Cotas	de	Apoio	

•  Apadrinhando	Restaurantes	

•  Adquirindo	Tíquetes	Antecipados		por	
15,50	a	unidade	

•  Adquirindo	nossos	produtos	

•  Atuando	como	Voluntário	
	
Os	+quetes	antecipados	poderão	ser	trocados	por	sanduíches	Big	Mac	em	
qualquer	restaurante	McDonald’s		do	Brasil,	apenas	no	dia	27	de	agosto	



Cotas	de	Apoio	



Combo	TUCCA	nº1	
R$	7.750,00	

• 		500	Tíquetes	antecipados	de	Big	Mac	

•  	 	 Inserção	 da	 marca	 nominal	 da	 empresa	 na	 página	 de	
agradecimentos	 do	 programa	 de	 sala	 de	 um	 dos	 concertos	 da	
Série	TUCCA	Música	pela	Cura	realizada	na	Sala	São	Paulo	



Combo	TUCCA	nº2	
R$	15.500,00	

•  1.000	Tíquetes	antecipados	de	Big	Mac	

•  Inserção	 da	 marca	 nominal	 da	 empresa	 na	 página	 de	
agradecimentos	do	programa	de	sala	de	um	dos	concertos	da	
Série	TUCCA	Música	pela	Cura	realizada	na	Sala	São	Paulo	

	
•  Divulgação	nas	Redes	Sociais	e	no	Site	da	TUCCA	



Combo	TUCCA	nº3	
R$	31.000,00	
•  2.000	Tíquetes	antecipados	de	Big	Mac	

•  Inserção	da	logomarca	da	empresa	em	e-mail	marke:ng	enviado	
para	o	mailing	da	TUCCA	

•  Inserção	da	logomarca	da	empresa	na	página	de	agradecimentos	
do	programa	de	sala	de	um	dos	concertos	da	Série	TUCCA	Música	
pela	Cura	realizada	na	Sala	São	Paulo	

	
•  Divulgação	nas	Redes	Sociais	e	no	Site	da	TUCCA	



Combo	TUCCA	nº4	
R$	47.000,00	

•  3.000	Tíquetes	antecipados	de	Big	Mac	

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

	
•  Inserção	da	logomarca	da	empresa	em	e-mail	marke:ng	enviado	

para	o	mailing	da	TUCCA	
	
•  Divulgação	nas	Redes	Sociais	e	no	Site	da	TUCCA	



Apadrinhamento	

Ao	apadrinhar	um	restaurante,	a	empresa	terá	sua	marca	exposta	com	exclusividade	
em	faixas	ou		banners	afixados	no	local,	no	dia	do	evento.		
	
•  Restaurantes	que	vendam	até	dois	mil	sanduíches	Big	Mac	–	R$	2.000,00	

•  Restaurantes	que	vendam	de	dois	a	três	mil	sanduíches	Big	Mac	–	R$	2.500,00	

•  Restaurantes	que	vendam	mais	de	três	mil	sanduíches	Big	Mac	–	R$	3.000,00	



McDia	Feliz	
Resultados	da	TUCCA	na	Campanha	2015	

• 	86.356	Zquetes	antecipados	vendidos.	

• 	50.018	Big	Macs	vendidos	no	dia	da	campanha	

• 	Mais	de	650	voluntários	mobilizados	

• 	52	restaurantes	par:cipantes	da	Zona	Leste,	
Guarulhos	e	Região	do	Alto	Tietê	
		
• 	Receita	de	R$	1.358.314,24	



Empresas	Apoiadoras	da	TUCCA	na	
Campanha	McDia	Feliz	2015	



Empresas	Apoiadoras	da	TUCCA			na	
Campanha	McDia	Feliz	2015	



Projetos	da	TUCCA	
beneficiados		pela	

Campanha	McDia	Feliz	2016	



Casa	Ronald	McDonald	
São	Paulo	-	Itaquera	

•  Manutenção	 da	 Casa	 Ronald	McDonald	 São	 Paulo	 –	 Itaquera,	 a	 primeira	 da	
Zona	Leste	de	São	Paulo,	que	acolherá	crianças	e	adolescentes	vindos	de	todo	
o	país	durante	o	período	de	tratamento	no	Hospital	Santa	Marcelina/TUCCA.	



Trenzinho	Leva	e	Traz	

•  O	Trenzinho	Leva	e	Traz	tem	como	obje:vo	oferecer		transporte	digno	e	seguro	
a	 crianças	 e	 adolescentes	 carentes	 com	 câncer	 	 em	 tratamento	 no	 Hospital	
Santa	Marcelina/TUCCA	vindos	da	região	do		Alto	Tietê	e	Itaim	Paulista.	

•  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.	



Laboratório	de	Patologia	Molecular	e	
Biologia	Celular	
		
Oferecer	 um	 centro	 de	 excelência	 e	 referência	 em	 exames	 moleculares	 e	 aumentar	
significa:vamente	 os	 índices	 de	 cura	 de	 crianças,	 adolescentes	 e	 jovens	 adultos	 brasileiros	
com	câncer	oferecendo	diagnós:cos	precisos	e	 tratamentos	mais	eficazes,	menos	 tóxicos	e	
com	menor	custo	



	
Contamos	com	seu	apoio	
	
Obrigado!	
	
	
	
Para	mais	informações:	
Bruno	Nosor	
(11)	2344-1057	|	Email:	projeto@tucca.org.br	
	
Site:	www.tucca.org.br	
	
	


