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Educação, um direito
de todos
Segundo a Constituição do Brasil, a educação é
um direito e uma garantia fundamental de todos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei n° 8.069/90,
regulamenta os direitos infanto-juvenis no que se refere ao
acesso à educação. O Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente Conanda, na resolução n°41/95,
determina o direito da criança hospitalizada em ter o acompanhamento escolar e a Lei de Diretrizes e Bases - LDB
9394/96 alega o atendimento em salas especiais em situações que impossibilitam a participação do aluno na escola
regular.
Diante de todas estas Leis e garantias, a Casa
Ronald McDonald ABC está promovendo uma campanha
para arrecadar mobília, material escolar e pedagógico para implantar em suas dependências uma sala de aula, denominada de classe hospitalar.
Para Nelson Tadeu, presidente da instituição, é
comum que uma criança ou adolescente em tratamento fique até quatro anos hospedada, acarretando o abandono
da escola. Para que não haja essa evasão escolar, o MEC
– Ministério da Educação e Cultura regulamenta o espaço.
“A solicitação para funcionamento da classe hospitalar e
de um professor para ministrar as aulas já foi feita junto ao
Governo do Estado e para tornar possível os estudos dos
nossos hóspedes, precisaremos do apoio e envolvimento
de toda a sociedade”, explica Nelson Tadeu.
O espaço para instalação da classe hospitalar
está inserido no projeto de revitalização da Casa Ronald
McDonald ABC, que está sob os cuidados do Club & Casa
Design. A entrega da reforma está prevista para janeiro de
2018.

O que doar:
- Caderno universitário 96 fls.
- Caderno de desenho grande
(sem margens)
- Marca texto colorido
- Cola bastão
- Caneta esferográfica 4 cores
- Tinta guache
- Canetinha hidrográfica
- Compasso
- Transferidor
- Lápis grafite
- Lápis de cor
- Giz de cera
- Apontador
- Borracha
- Régua

- Computador ou tablet
- Impressora
- Apagador (quadro branco)
- Dicionário
- Atlas geográfico
- Ábaco
- Calculadora grande
- Jogos
- Livros Infantis
- Livros infanto-juvenis
- Gibis
- Folhas de sulfite (branca)
- Folhas de sulfite (colorida)
- Bloco de papel colorido
- Pasta com elástico

ACONTECE NA
CASA

Bazar beneficente de Natal
foi um sucesso
No fim do mês de novembro aconteceu o bazar especial
beneficente na Casa Ronald McDonald ABC. O evento foi aberto
para a comunidade, que encontrou grande variedade de produtos
novos e seminovos, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros itens, doados por parceiros
da instituição.
Centenas de pessoas circularam pelo bazar em quatro
dias e todo o valor obtido nesse período foi revertido para compor a
verba de sustentabilidade da instituição.
Em 2018 acontecerão novas edições dos bazares especiais e quem puder colaborar, já pode deixar sua contribuição na
própria instituição, localizada na avenida Príncipe de Gales, 821 –
Santo André.

Visitas ilustres
Recentemente, o Governador do Distrito 4420 do Rotary
Club, Cláudio Hiroshi Takata, sua esposa Marie Tsuda Takata e vários companheiros rotarianos visitaram a Casa Ronald McDonald
ABC. O grupo foi recebido com um delicioso almoço e o casal de governadores foi presenteado com trabalhos manuais, confeccionados pelas crianças e adolescentes.
Quem também marcou presença na instituição foi a primeira dama de Santo André, Carolina Serra. Durante uma tarde, conversou e interagiu com os hóspedes e colaboradores, esbanjando
muita simpatia, carisma e carinho. Doou presentes e também participou de um lanche da tarde.
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Mechas e lenços

Maria Passaretti, Ricardo Bonelli, Rosemeiri Silva, Leila Lopes
e Antonio Vital durante entrega dos lenços

Se você resolveu mudar o visual, não jogue as madeixas
cortadas fora. Passe na Casa Ronald McDonald ABC e faça
sua doação, pois elas se transformarão em perucas para crianças e jovens em tratamento contra o câncer.
Nos últimos dias, foram várias doações. A campanha
Corte Solidário doou 15 mechas; o Rotary Club Santo André 8
de Abril, por meio de campanha realizada no Colégio Singular,
mais 15 e o grupo Doadores de Alegria durante uma visita arrecadou e doou várias. Apesar da pouca idade as meninas
Maria Júlia, 7 anos e Giovana Agtha, 8 anos tiveram atitude de
gente grande e também marcaram presença na Casa Ronald
para doarem as próprias mechas. Outra cena que chamou
bastante a atenção foi a doação realizada por Cassiano
Tirapani, que deixou o cabelo crescer por cerca de dois anos,

com o intuito de doá-lo.
Além das mechas também houve a doação de lenços. Karen Asollini doou cerca de 100 lenços, arrecadados por
meio de uma ação entre amigos. E o Rotary Club Santo André 8 de Abril, mais de 100 unidades.

Aniversariantes do mês
Quando tem cheirinho de bolo no ar pode ter certeza que é dia de festa na
Casa Ronald McDonald ABC! No último dia 29, foi a hora de cantar
parabéns para os aniversariantes do mês: Lucas Lopes,17 e Vanderlei
Neto Rocha, 6 ! Felicidades e muita saúde a todos!

RESULTADOS

COMO AJUDAR

MOMENTOS

Membro
contribuinte

Selo de
responsabilidade
social

Doação
online

Nota
fiscal

Depósito
bancário

Para valorizar o empenho das
crianças que apoiaram e atuaram
na campanha McDia Feliz 2017, o
Rotary Club João Ramalho e a
Casa Ronald McDonald ABC
promoveram uma singela
homenagem aos pequenos e os
presentearam com medalhas e
certificados.

Imposto de
renda

ATENDIMENTOS

HOSPEDAGENS

Nº DE REFEIÇÕES
ATENDIMENTOS

3.336
15.173
155

(*) Referente aos últimos três meses (setembro a novembro)

Os hóspedes da Casa Ronald
McDonald ABC receberam a visita
da Atlética da UFABC Universidade Federal do ABC que
adocicou o momento com cookies,
brincadeiras e muito carinho.

Seja um
voluntário

