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Agosto é mês de alegria! Agosto é mês de McDia Feliz!

Muitos já sabem o que significa o McDia Feliz,
considerando que, no Brasil inteiro, esta Campanha vem
ajudando na luta contra o câncer infantojuvenil de forma
decisiva e continuada, desde 1988. Para nós, que
fazemos a Associação Peter Pan, o McDia Feliz, há 24
anos, vem contribuindo decisivamente para transformar
dores em esperança de cura. 

Ao longo destes anos, constatamos que esta campanha
tem muitas transcendências: aqueles que participam do
McDia Feliz podem ver as crianças saudáveis, filhos e
netos de voluntários, colaborando felizes na venda dos
produtos da APP, experimentando a alegria de ser
solidário e aprendendo a vivenciar o amor ao próximo.
Ano a ano, vemos pessoas e empresas comprando os
tickets e os doando para quem não tem condições de
comprá-los. 

Quanta benção! Temos a chance de ajudar em dobro!
Assim pensando, no ano passado, a APP realizou
primeira edição da Campanha Solidariedade em Dobro,



um movimento que agrega mais valor ao McDia Feliz,
considerando que objetiva, também, a alegria de levar o
BigMac para outras causas sociais, ou para aqueles que
não podem comprar o Big Mac.

A iniciativa foi um grande sucesso: o dia do McDia Feliz
promoveu solidariedade não apenas para os pacientes
oncológicos e suas famílias. Foram doados muitos Big
Macs para moradores em situação de rua, crianças em
situação de vulnerabilidade, comunidades carentes e
muitas outras ações sociais, espalhadas por Fortaleza. 

Este fato comprova que uma campanha pode fazer a
diferença: o ticket, que vale um Big Mac, se transforma em
alegria e constrói esperança. 

É importante ressaltar que o McDia só será realmente
Feliz se as pessoas lembrarem que apenas o sanduíche
Big Mac faz parte da campanha.

Nesta edição vamos apresentar o resultado da ação
Solidariedade em Dobro do ano passado e como você
pode participar este ano. 



Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

Creia, no dia do McDia Feliz, o Big Mac tem um gostinho
de solidariedade, de amor ao próximo, de esperança!

Vamos que vamos, o Amor tudo pode!



Se eu te disser que um sanduíche pode ajudar milhares
de crianças com câncer e outras tantas pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade social, você acreditaria?

Pois isso não só é possível, como é real também! 

A campanha Solidariedade em Dobro faz parte do
calendário da Associação Peter Pan desde 2021 e tem
levado amor e cuidado para muitas pessoas no dia do
McDia Feliz. Tradicionalmente, no dia da campanha, o Big
Mac significa esperança para as crianças e adolescentes
em tratamento contra o câncer, mas esse movimento tem
ido além. 

A iniciativa que tem como objetivo apoiar causas sociais
com um único gesto. Através do McDia Feliz, a instituição
incentiva a sociedade a adquirir o ticket antecipado da
campanha e doá-lo para outros projetos sociais, como
casas de apoio, projetos que cuidam de pessoas em
situação de rua ou comunidades em situação de
vulnerabilidade social.



A ‘Solidariedade em Dobro’ nasceu da vontade de
mostrar para as pessoas que o McDia Feliz não é só sobre
câncer. É sobre transformar um sanduíche em cuidado,
carinho e esperança de vida. Aquele amigo ou familiar
que costuma dizer, “Não gosto de fast food” ou “Sou
vegetariano (a)”, tem uma nova opção de ajudar mais de
uma causa sem ferir seus valores pessoais. A compra do
ticket leva os pacientes mais perto da tão sonhada cura,
mas a doação do ticket pode demonstrar empatia e levar
dignidade para muitas outras pessoas. 

Centenas de fortalezenses foram beneficiados com a
ação em 2021, como podemos ver nos depoimentos da
apoiadora Sônia, uma das responsáveis pelo Projeto
Sapiranga e a Antonia de Maria Machado, uma das
responsáveis pelo projeto UPA de Jesus. O Projeto Curió e
a Casa Madre Paulina também foram beneficiados.



“Em 2021 o McDia Feliz proporcionou muita alegria para
as crianças do Projeto Sapiranga. Comer o Big Mac foi a
realização do sonho de muitas crianças, algo único,
porque muitas delas não têm a oportunidade de saborear
um lanche como esse. Foi emocionante fazer parte dessa
ação de amor e solidariedade junto a Associação Peter
Pan. Ver sorrisos nos rostos dos pequenos e suas famílias
é uma lembrança que ficará marcada para sempre”.

SÔNIA OLÍMPIO –
PROJETO  SAPIRANGA 

DEPOIMENTOS:

“Em 2021 o McDia Feliz fez a alegria, não só das crianças
assistidas pela APP, mas também de muitos moradores
em situação de rua e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.

ANTONIA DE MARIA MACHADO –
PROJETO UPA DE JESUS



A solidariedade pode ir longe e mudar muitas vidas. Se
você gostou da iniciativa e quer fazer parte este ano,
clique no botão abaixo e entre em contato conosco para
comprar seus tickets e doá-los para quem precisa. 

Topa fazer um McDia MAIS Feliz com a gente? 

Com as doações feitas por meio da campanha
Solidariedade em Dobro, conseguimos entregar cerca de
100 Big Macs no dia, através dos tickets que foram
doados. Esse duplo gesto de amor chegou até ao nosso
projeto e saciou a fome de comida e de carinho de muitas
pessoas neste dia. A UPA de JESUS está feliz por estar
junto em parceria com a Associação Peter Pan em mais
uma campanha do bem”.

https://api.whatsapp.com/send?phone=558599948171


O McDia Feliz é feito por pessoas que acreditam na causa
e que assumem a missão de levar essa mensagem de
esperança, solidariedade e cura para os quatros cantos
do Ceará. 

Este ano o time de McAmigos da Associação Peter Pan
está estourado! Personalidades que representam nosso
estado e vão arregaçar as mangas para mostrar como o
cearense pode ser solidário.

Vem conhecer nossos Embaixadores do McDia Feliz
2022!

LUIZ ESTEVES MÁRCIA
TRAVESSONI

MÁRCIA
CATUNDA
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Dia 27 de agosto estaremos juntos para mais uma edição do
McDia Feliz e neste dia o Big Mac tem um gostinho todo
especial: gosto de esperança. 

Há 24 anos a Associação Peter Pan realiza a campanha no
Ceará e nessas mais de duas décadas o McDia Feliz teve um
papel fundamental na transformação do câncer
infantojuvenil no estado. Com o apoio da campanha, a APP
construiu o Centro Pediátrico do Câncer, um hospital de
referência no tratamento oncológico e que representa o
futuro para milhares de pacientes. 

Ano após ano o prédio passa por melhorias para melhor
atender as crianças, os adolescentes e seus familiares. A dura
rotina hospitalar pode ser exaustiva para quem a enfrenta
com frequência e foi pensando em amenizar esse cenário,
promovendo humanização e acolhimento ao tratamento,que
o McDia 2022 irá possibilitar a construção do Espaço da
Família, uma sala de descanso destinado às 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 Oficina de Treinamentos
para a realização de capacitações dos familiares e
acompanhantes; além de um refeitório equipado para
receber as famílias que passam o dia no hospital e precisam
fazer suas refeições no local.



Para isso, contamos com a solidariedade de todos que
querem proporcionar um tratamento mais digno e
confortável para nossos bravos guerreiros, como o Ramon
Góis, um dos pacientes que encontrou amor e esperança de
futuro no Hospital Peter Pan. 

Vem conhecer um pouquinho do nosso cantinho especial!

https://www.instagram.com/p/Cf3qz_wFY-0/
https://api.whatsapp.com/send?phone=558599948171


No último sábado do mês vamos nos encontrar em uma
grande corrente de amor e solidariedade. Se você já
garantiu seu ticket antecipado vem conferir em quais
lojas poderá trocá-lo pelo sanduíche Big Mac no dia 27 de
agosto.

Mas se ainda não comprou, corre que dá tempo. Os
tickets são LIMITADOS! 

Lojas McDonald’s que participarão da campanha: 



AEROPORTO FORTALEZA
Av. Senador Carlos Jereissati, 3000

EUSEBIO OPEN MALL - drive
Av. Eusebio De Queiroz, 1890

FORTALEZA ALDEOTA - drive
Av. Dom Luis, 1200

FORTALEZA BEIRA MAR
Rua Oswaldo Cruz, 1

SHOPPING DEL PASEO
Av. Santos Dumont, 3131

FORTALEZA IGUATEMI - Térreo 
FORTALEZA IGUATEMI – 2º piso
FORTALEZA IGUATEMI – Expansão
Av. Washington Soares, 85

FORTALEZA JOQUEI
Av. Lineu Machado , Nº 419
 



FORTALEZA NORTH SHOPPING
Av. Bezerra De Menezes, 2450

FORTALEZA RIO BRANCO - CENTRO
Rua Barão Do Rio Branco, 1.015

FORTALEZA SANTOS DUMONT - drive
Av. Santos Dumont, 1710

SHOPPING VIA SUL
Av. Washington Soares, 4335

FORTALEZA WASHINGTON SOARES - drive
Av. Washington Soares, 1.500
 
GRAN SHOP MESSEJANA
Av. Frei Cirilo, 3840

NORTH SHOPPING MARACANAU
Av. Carlos Jeressaiti,100

PARANGABA SHOPPING
Rua Germano Frank, Nº 300



RIO MAR FORTALEZA
Rua Lauro Nogueira, 1500

RIOMAR PRESIDENTE KENNEDY
Av. Sargento Herminio Sampaio, 3100

SHOPPING BENFICA
Av. Carapinima, 2.200

FORTALEZA SANTOS DUMONT 2 - drive
Av. Santos Dumont, 6060

TREZE DE MAIO - drive
Avenida Treze De Maio, N° 1060

SOBRAL NORTH SHOPPING – Sobral
Av. Mosenhor Aluisio Pinto,300

SHOPPING JUAZEIRO DO NORTE
Avenida Padre Cícero, 2555

JUAZEIRO DO NORTE – drive
Avenida Padre Cícero, 2241
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