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Uma Casa longe de casa. É esse o conceito das Casas Ronald
McDonald que oferecem, gratuitamente, hospedagem,
alimentação e suporte psicossocial, para famílias que
acompanham crianças e adolescentes com câncer, fora de suas
cidades de origem, em 63 países.

História que começou em 1974, nos Estados Unidos. Naquele
ano, com o apoio do McDonald’s, foi criada uma casa para
acolher crianças e famílias necessitadas. Em agradecimento à
empresa o local foi nomeado de “Programa Casa Ronald
McDonald”.

Região Norte - A Casa Ronald McDonald Belém foi inaugurada
em 26 de junho de 2012, sendo a única na Região Norte. A
instituição surgiu a partir da necessidade de uma casa de apoio
para acolher, temporariamente e gratuitamente, crianças e
adolescentes de 0 a 19 anos, provenientes do interior do Pará e
de estados vizinhos pactuados, em tratamento de câncer no
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém.

sobre a casa
Realizar o acolhimento de crianças e
adolescentes com câncer e as suas famílias,
promovendo saúde e qualidade de vida

A Casa Ronald McDonald Belém é uma
instituição sem fins lucrativos, que adota um
programa do Instituto Ronald McDonald e
recebe apoio institucional da Associação
Colorindo a Vida.



Voluntários - O trabalho voluntário, também, é fator
importante no apoio às crianças e adolescentes acolhidos pela
Casa Ronald McDonald Belém. As comunidades ao entorno da
instituição, no bairro do Castanheira, também contribuem para
a realização de inúmeras ações e campanhas desenvolvidas ao
longo do ano, e no dia a dia da Casa.

Estrutura - A Casa conta com 35 suítes,
09 salas de convivência, brinquedoteca,
auditório, refeitório, sala para oficinas de
diversas atividades, além do setor
administrativo.

sobre a casa



Visando contribuir para a saúde e a melhoria da qualidade de vida
das crianças e adolescentes com câncer no Estado do Pará, a Casa
Ronald McDonald Belém promove durante o ano várias campanhas
de arrecadação de recursos para a sustentabilidade da instituição,
sendo a principal o McDia Feliz.

Coordenado pelo Arcos Dourados, o McDia Feliz é a maior
campanha do país em prol de crianças e adolescentes com câncer.
A iniciativa mobiliza diferentes setores da sociedade, contribuindo
para o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil.

No dia da campanha, que ocorre anualmente, todo sanduíche Big
Mac vendido nos Restaurantes McDonald’s tem o valor (exceto os
impostos) revertido para a causa, assim como os tickets do
sanduíche que são vendidos antecipadamente e resgatados no dia
do evento. Nesta data, também, são vendidos produtos com a
marca da campanha: camisetas, bolsas, canetas, agendas e outros.

mobilização de recursos

mcdia feliz

r$ 115.192,09
arrecadados



eventos
beneficentes

telemarketing
r$ 1.363.658,33

cofrinhos
r$ 25.160,37

bazar
r$ 7.154,00

r$ 80.602,80
arrecadados

arrecadados

arrecadados

arrecadados

mobilização de recursos



Endereço: Rua Mariano, 123 - Castanheira - CEP: 66645-415
(Entre BR-316 e Av. João Paulo II) - Belém - PA

 
(91) 3229-3342 / 98897-9742 / 98873-2054

(Central de Captação de Doações)

(91) 99169-1454

www.casaronaldbelem.org.br

casaronaldbelem@casaronaldbelem.org.br

facebook.com/casaronaldmcdonaldbelem

instagram.com/casaronaldmcdonaldbelem

bit.ly/ytcasaronaldbelem

A Casa está aberta à visitas de
segunda a sábado, de 9h às 11h e 15h às 17h.

conheça a



INFORMAÇÕES

No Brasil, o câncer é a
primeira causa de

mortalidade na faixa
etária de 01 a 19 anos.

Segundo os últimos dados 
oficiais, a estimativa de novos 

casos de câncer 
infantojuvenil em todo o país, 

é de 8.460. (INCA, 2022)

A Casa Ronald 
McDonald Belém é a

única Casa Ronald da 
região Norte do país.

Com o diagnóstico precoce e 
tratamento adequado, a taxa 

de sobrevida de pacientes 
infantojuvenis com câncer é 

superior a 70%, no Brasil.
Atualmente, 
existem 379 

Programas da Casa 
Ronald McDonald.



COMDAC-Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
n° 19/2021

CERTIFICAÇÕES
CEBAS- Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social
Portaria n°253/2018 de 25/09/2018 

Utilidade Pública Municipal: Lei
Ordinária n° 8.865, de 17/08/2011

Utilidade Pública Estadual: Lei n°
7.606, de 27/03/2012 

CMAS- Conselho Municipal de
Assistência Social: 0155/20



COMO DOAR?

Banco do Brasil
Ag 3860-1

CC 132.000-9

Beneficiário: Associação Colorindo a Vida

dados bancários

Banco Itaú
Ag 8523

CC 29903-3
PIX

(91)98897-5739

Doação direta

Direcione a câmera
no QR Code



HUMAITÁ

nossos
parceiros

Um programa Apoio institucional:


