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(Proponente: Vereador Scrgrnho Ribeiro/PDT)

?QtrÍÀm I{IUNICiPÀL DE CASCAVEL

Rêc€

Institui no Calcndádo Ofrcial tl ento s

olo
do

Município de Cascavel, o evento "McDra FeLz"-

Art, 1" Esta lei institur, no Calendátio Ofrcial de Eventos do Município de Cascavel, o
eventn "McDia Feiz", t ser reaüzado anualmente, no mês de agosto.

Art. 2' Esta lei entra em vigor nâ data de sua pubücação oficial.

Palácio José Neves Formighicri, 67" aniversário de Cascavel
Cascavel, 1" de agosto de 2019

elÍo

Justificativa

À campanha é um sucesso gÍâças â participaçào de instrturções, funcionários,
franqueados e fotneccdotes, além da mobdizaçào de miihares de voluntários que incentivam a

sociedade a abraçat a causa.

O lr{cDia Fcliz desde 2018 ampliou seu impacto social c passou a bcncfrciat duas
questões de gtande importância no Brasil: saúdc e educaçào. Flste âno, o NÍcDia Feüz acontcce
no dia 24 dc agosto e todos os recuÍsos arecadados com a venda do Big llIac serão rcvcrridos
para as instiruiçôes participantes cm todo o Brasil. Ào rodo,84 pro)etos de 59 instituiçôes seràcr

beneficiados com a arrecadação- Hoje a Uopeccan é destaquc cm oncologia pediátrica no Ijstado
do Paraná, permitindo o atendimento aos 399 municipios do estado, além de diversas cidades do
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À Câmata NÍurucipal dc Cascavel, Estado do I)araná, aprova:

Há 30 anos, o mês de agosto é marcado pelo lr.ÍcDia F-eliz, que transforma a venda dc
Big Mac em sotrisos. O N{cDia Feliz é uma das maiotes mobili.zações pelas crianças e

adolescentes no Btasil- O Instituto Ronald NÍcDonald atuâ nâs necessidades antes, durante e

depois do tÍatamento de crianças e adolescentes com câncer e bcnefrcia instituiçõcs Iigadas a

oncologiz pedr:ática atraús de campanhas como o À{cDia Feü2.
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N{ato Grosso do Sul e Santa Catarina, confedndo âos recursos que sctão arrccadados maior
garanú do atendimento de qualidade para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.

f,)sse ano, a rnstituiçào UOPECCÀN realizou oos dias 24 e 25 de iulho o lançalrento
local da campanha nas ci<la<les de Cascavel e Foz do Iguaçu. O N{cDia Fcliz iá somou mais dc lL$
280 milhões investidos em ptoictos do Instituto Ronald lvfcDonald e mais recentemcntc dcr

Instituto Âl'rton Senna. Os ptojctos beneficiados com a arrecadação serão:
(a) Capacitação dos profrssionais da saúde para a identificação ptecoce do câncet

em crianças e adolescentes na região Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná, que terá
como pdncipal obietivo pÍomoveÍ o diagnóstico precoce, qualifrcando profissionais da
área de saúde, pot meio de capacitações sobte o câncet infanto-juvenil o valor total do
ptojcto é de R$ 126.889,00. (gnfo nosso)

(b) Exames de Diagnóstico Avançado, <1ue objetiva o custeio de despesas com exâmes
labotatoriais de dragrróstico avançado cujos tecursos atuais são insuÊcientes para realizaçào dos
mesmos. Pretendcmos com o recuÍso do IRM reaüzar examcs dc diagnóstico dzs árcas de
anatomia patológica, imunofenotipagcm, cariotipagem, FISH (fluorescent in situ hybridizat-ion) c

biologia molecular, r.isando a agilidadc no diagnóstico, prognóstico e tÍâtâmento do câncer
infanto-juvenil.

Sobre o Instituto Ronald N{cDonald.

Organizaçâo sem fins lucrativos, o Instituto Ronald N{cDonald (IRÀ{) atua há 20 arros

para aproximar famÍias da cura do cânccr infanto-juvenr-l e âumentâÍ as chances de cura da
doença aos rncsmos pâtamâÍes dos países com alto Índice dc I)csenvoh.-imento Flumano (IDH).
Para aungir esse objctivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha ptomovendo a esúututrção tlc
hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacita
profissionais de saúde ptta rea.lizarem o diagnóstico pÍecoce, incentiva a adesão a protocolos
clíricos e promove disseminação de conhecimento sobte a causa. A ONG faz parte do sistema
bencltccntc global Ronald N{cDonald House Charities EN,{HC), prcscnte em mais dc 60 países,
coordenando os progtâmas globais: Casa Ronald N{cDonald, voltado para a hospedagem,
tÍânspoÍte e alimentação dos pacientcs; c o Programa Espaço da Familia Ronald lr.ÍcDonald, que
tornâ mcnos desgastante o dia a dia das famílias durante o tÍâtârnento- No Brasil, há ainria outros
dois progtamas locais: Âtençào Integral e Diagnóstico Ptecoce, com açõcs cspccí[tcas dc
combate ao câncet infanto- juvcnil.

O Instituto contâ com o apoio de diversas emptesas e pcssoas físicas pata dcscnvolvcr c
rnantet seus ptogrâmas. Saiba mais sobte as fontes de arrecadaçào, os progÍamas e as instituiçàcs

Fonte: Assessotia de Imprensa Uopcccan Cascavel.
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