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Quando agosto se aproxima, traz com ele a alegria de
poder realizar a maior campanha de combate ao câncer
infantojuvenil em todo o Brasil: o McDia Feliz!
Há 24 anos o McDia Feliz tem ajudado a Associação Peter
Pan a transformar a História do Câncer Infantojuvenil no
estado do Ceará.
Símbolo de solidariedade e transformação para milhares
de famílias que enfrentam a dura realidade do tratamento
do câncer pediátrico em todo o país, o McDia Feliz precisa
de corações voluntários para realizá-lo, de pessoas e
empresas que se disponham a colaborar... Uns ajudando a
vender; outros comprando os mais de 22.000 tickets que,
este ano, irão ajudar a construir o Espaço da Família,
dentro do Centro Pediátrico do Câncer, mais conhecido
como Hospital Peter Pan.
O Espaço da Família foi projetado para proporcionar um
espaço humanizado, lúdico, confortável para acolher as
famílias que enfrentam a dura rotina de luta contra o
câncer.
O novo local contará com os seguintes ambientes: uma sala

de descanso, com televisão, sofás, 2 banheiros adaptados
para cadeirantes e um fraldário, tudo isso integrado ao
Hospital Peter Pan, com uma sala para a realização de
treinamentos e capacitações dos familiares, além de um
refeitório equipado para receber as famílias que passam o
dia no hospital e precisam fazer suas refeições no local.
Em 1999, a Associação Peter Pan realizava seu primeiro
McDia Feliz. Na ocasião, um voluntário inspirado,
chamado Cazé, da Área da Comunicação, fez um panfleto
que trazia a seguinte frase: No dia do McDia Feliz, o
sanduíche BigMac tem mais um ingrediente, a
Esperança...
Ao longo do tempo, fomos entendendo quanta verdade
havia naquela afirmação, e, depois de 24 agostos de
muita
alegria,
trabalho
sério
e
realizações
transformadoras, constatamos que a Campanha McDia
Feliz tem várias transcendências que nos fazem vivenciar,
significativamente, a solidariedade, considerando que,
para muito mais além da magia de transformar um
sanduíche em tijolo na construção da Esperança, esta
campanha promove a vontade de fazer o Bem.
Neste Dia Feliz, adultos, que estão trabalhando na
campanha, descobrem-se com a pureza das crianças e as
crianças vão vivenciando a alegria de servir e semeando em

seus coraçõezinhos a vontade de construir um mundo
mais irmão... Empresas e pessoas compram os
sanduíches, não porque estão pensando em si mesmos,
considerando que o verdadeiro propósito é a doação do
sanduíche para crianças carentes. Muitas levam estas
crianças para sentirem a mesma alegria que propiciam
aos seus filhos durante o ano inteiro: um passeio ao
shopping ou a um drive para comerem gostoso
sanduíche...
Ano após ano, a Campanha McDia Feliz foi convertida em
amor, foi consolidando em nossos corações a vontade de
fazer o Bem, foi ajudando a Associação Peter Pan a
construir um lindo Hospital, Centro de referência para o
tratamento do câncer pediátrico em todo o Nordeste do
Brasil.
Em 2022, o McDia Feliz irá acontecer no dia 27 de agosto
e contamos mais uma vez com o apoio de todos que já
entenderam que neste ticket tem amor e o Amor tudo
pode!

Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

Não é só um sanduíche. É a oportunidade de construir um
futuro diferente para milhares de pacientes que lutam
contra o câncer infantil.
Há 24 anos a Associação Peter Pan participa da
campanha McDia Feliz, uma das maiores mobilizações no
Brasil em prol da saúde de crianças e adolescentes.
Nestas mais de duas décadas, a iniciativa teve grande
impacto no cenário da oncologia pediátrica do Ceará,
contribuindo para a construção do prédio que representa
esperança e futuro para muitas famílias: o Centro
Pediátrico do Câncer.
O primeiro McDia Feliz chegou na Associação Peter Pan
em 1999 e de lá para cá, a campanha tem sido
fundamental para o tratamento do câncer infantojuvenil.
Os recursos arrecadados foram empregados em sua
totalidade para a construção do CPC, um centro
especializado em tratamento oncológico conhecido por
sua arquitetura humanizada, equipamentos de ponta,
equipe médica qualificada e um time que une amor,
carinho e cuidado à medicina. Em parceria com o Hospital

Infantil Albert Sabin, o Hospital Peter Pan, como ficou
carinhosamente conhecido, tem atendido milhares de
pacientes e familiares todos os anos e cerca de 1.100
crianças e adolescentes são assistidos mensalmente pela
APP.
E tudo isso tem sido possível com o apoio de uma
campanha que transforma o famoso sanduíche Big Mac
em esperança de vida.
Em 2022 o McDia Feliz acontecerá no dia 27 de agosto e a
Associação Peter Pan convida você para fazer parte desse
movimento do bem. Adquirindo o tíquete no valor de R$
18,00 você contribui com a causa do câncer infantil e
ainda leva um delicioso sanduíche para casa. A venda
antecipada dos tickets já está liberada através do nosso
atendimento via WhatsApp, no telefone (85) 99994-8171.
A venda dos tickets será revertida para a construção
do Espaço da Família no térreo do Centro Pediátrico
do Câncer. O novo local contará com os seguintes
ambientes: uma sala de descanso para as famílias que

chegam bem cedo ao hospital, muitas delas vindas de
outras cidades, com televisão, sofás, 2 banheiros
adaptados para cadeirantes e um fraldário; uma sala para
a realização de treinamentos e capacitações dos
familiares, além de um refeitório equipado para receber as
famílias que passam o dia no hospital e precisam fazer
suas refeições no local. Todo o recurso arrecadado este
ano será direcionado para proporcionar um novo espaço
ainda mais humanizado, lúdico, confortável e digno para
as famílias que enfrentam a dura rotina hospitalar.
Precisamos de você para proporcionar esse cuidado e
carinho para os nossos bravos pacientes e suas famílias.
Clique no botão abaixo e garanta seus tickets. A partir de 5
unidades, entregamos direto na sua casa.

O McDia Feliz já marcou a vida de milhares de crianças e
adolescentes e essa estrada de amor, transformação e esperança
começou há mais de duas décadas, no ano de 1999, quando o
primeiro McDia germinou a semente que hoje é fundamental para
a cura dos nossos pacientes.
Vem conferir os frutos ao logo das 24 edições!

1999

1º McDia Feliz

Compra do terreno para a construção do
Hospital Dia Peter Pan

2000

2001

2º McDia Feliz

Reforma, construção e compra de
equipamentos para o Hospital Dia Peter Pan

3º McDia Feliz

Manutenção do Hospital Dia Peter Pan

2002

4º McDia Feliz

Compra da primeira parte do terreno
para a construção do Centro Pediátrico
do Câncer

2003

5º McDia Feliz

Compra da segunda parte do terreno
para a construção do Centro Pediátrico
do Câncer

2004
2009

6º a 11º McDia Feliz

Construção do Centro Pediátrico do
Câncer

2010
2017

12º a 19º McDia Feliz

Expansão do Centro Pediátrico do
Câncer – 3º andar

2018

20º McDia Feliz

Expansão do Centro Pediátrico do
Câncer – 1º andar

2019
2020

21º e 22º McDia Feliz
Reforma e ampliação da
antiga UTI

2021

23º McDia Feliz

Reforma e ampliação do térreo
– (1ª parte)

2022

24º McDia Feliz

Contamos com você para a
ampliação do térreo com a
construção do Espaço da Família

O seu ticket representa o futuro para milhares de crianças e
adolescentes que enfrentam a luta contra o câncer. A venda
de um voucher é um passo mais perto da cura e você pode
ajudar valentes pacientes a construírem um amanhã
diferente.
Clique no botão abaixo e entre em contato conosco para
garantir seus tickets antecipados. A partir de 5 unidades
entregamos em domicílio (Fortaleza e Região Metropolitana).
A troca do ticket pelo sanduíche Big Mac em qualquer loja
McDonald’s só pode ser realizada no dia 27 de agosto, data
oficial da campanha.

FORMAS DE PAGAMENTO:

Você pode pagar seu ticket das seguintes forma:

· Pix: 85987114300
· Cartão de crédito
· Cartão de débito
Depósito em conta:
Caixa Econômica Federal
Agência: 1956
Operação: 003
Conta: 3817-8
CNPJ: 02.943.482/0001-49

O McDia Feliz traz uma série de bons sentimentos para
quem vive a companha. É um dia no qual a alegria e
esperança tomam conta da cidade, fazendo com que um
sanduíche seja muito mais do que um simples lanche.
Algumas pessoas compartilharam suas experiências
sobre esse dia especial em que Big Mac tem sabor de
solidariedade.

RENATA ALINE DA S.R. NEVES, MÃE
DO PACIENTE BRUNO SETH.
O McDia Feliz traz a esperança de um futuro melhor para os
nossos filhos. Essa campanha proporciona uma estrutura
melhor para as crianças que estão em tratamento contra o
câncer, já que todo o valor arrecadado é destinado para o
Hospital Peter Pan. Um ticket faz toda diferença para os
pacientes e somos gratos em saber que os nossos filhos terão
um tratamento adequado em um hospital que promove
alegria, conforto e cuidado.

ELISA HOLANDA,
PACIENTE ASSISTIDA PELA APP
Eu participei do McDia Feliz e foi um dia muito
legal e divertido. A minha família comprou os
tickets e foi incrível poder ajudar. Essa campanha
é muito importante porque é um dinheiro usado
para reformar o hospital e lá tem muitas crianças
fazendo tratamento de câncer, como eu. Então
cada ticket ajuda muito.

IZABELITA OLIVEIRA ,
VOLUNTÁRIA DA APP
O McDia Feliz é um dia em que os sentimentos que permeiam
meu coração são amor, doação, pertencimento e gratidão.
Todos os anos eu participo, mas cada edição é única! Desde
1999 a APP realiza a campanha e a importância dela é
enorme. Todo o valor arrecadado é destinado para o Hospital
Peter Pan e essas reformas e construções têm como foco o
atendimento humanizado. Isso torna o ambiente mais
agradável e bem mais acolhedor para as crianças e os
cuidadores que passam o dia lá. Ver isso acontecendo e
saber que eu contribuí com isso é muito gratificante.

MICHELE HOLANDA,
SUPERINTENDENTE DA APP
Desde 2006 participo da Campanha MC Dia Feliz, em princípio como
voluntária e, a partir de 2020, como gestora da instituição. Como
voluntária tive o prazer de coordenar a loja do Iguatemi térreo, onde os
colegas da empresa onde trabalhava, amigos, clientes se mobilizavam
para fazer esse dia acontecer. Ali, sabíamos que não estávamos vendendo
um sanduiche, mas ajudando a salvar vidas! A importância dessa
campanha para a APP é enorme. Somos parceiros desde 1999 e os
recursos que arrecadamos transformam um sanduíche em esperança de
vida e cura, além de nos permitirem realizar grandes conquistas para as
crianças e adolescentes com câncer no nosso estado. Participar da
campanha já faz parte do meu calendário de eventos e, seja como
voluntária ou gestora, meu envolvimento será sempre um compromisso
com cada uma dessas crianças, que acreditam e dependem do nosso
trabalho para vencer essa luta!

Aponte a
câmera
do celular
para o
QR Code e
faça sua
doação
com pix.
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