“DOAR É: FAZER PARTE DA CURA!”
CAMPANHA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA
CENTRO ONCOLÓGICO INFANTOJUVENIL HSVP

Ao longo destes 98 anos, a comunidade atendida nas mais de 300 cidades, sempre percebeu a
importância do trabalho do Hospital São Vicente de Paulo, no universo da alta complexidade,
bem como na qualidade assistencial da saúde, no comprometimento e profissionalismo evidente
em cada atendimento do corpo clínico e colaboradores.
Neste momento os olhares da instituição se voltam para a criação do Centro Oncológico
Infantojuvenil, onde 100% dos procedimentos poderão ser realizados através do SUS para uma
extensa região de abrangência. Iniciativas semelhantes foram feitas em outros locais do Brasil
com sucesso. Da mesma forma, os centros de referências mundiais situados em outros países
foram fundamentais nas décadas passadas para transformar o câncer em uma doença curável.
Para tanto contaram com a comunidade, empresas e pessoas, que puderam contribuir para a
estrutura e desenvolvimento de pesquisas contra o câncer. Espelhados nos institutos nacionais e
internacionais de tratamento hemato-oncológico infantil, lançamos a campanha “DOAR É:
FAZER PARTE DA CURA!”. O objetivo da campanha é proporcionar permanente conforto e
proteção às crianças e jovens na travessia do tratamento, através da ambientação e local
apropriados, da constante busca por elementos, situações e formas que possam minimizar os
riscos, buscando novas tecnologias e participando da pesquisa de soluções contra o câncer.
Como estrutura primordial, construímos o espaço de tratamento oncológico ambulatorial,
elaborado de forma direcionada para a criança e o adolescente.
Criamos um tema (ESPAÇO SIDERAL) e um personagem (“TUTO”), que serão parceiros
importantes em uma jornada necessária, dentro de uma situação nova e inusitada no contexto de
uma criança e de um adolescente. Para a criação desta mascote, contamos com apoio de
agências de publicidade de Passo Fundo, que contribuíram de forma voluntária, embarcando
nesse projeto através de muita criatividade e espírito solidário. Dentro de um ambiente que
prima por ser um espaço infantojuvenil, um hospital com suas paredes adesivadas de imagens
espaciais, ajudará ainda mais os pequenos pacientes e acompanhantes na recuperação, através
também do carinho e acolhimento já conhecidos, que fazem do Hospital São Vicente de Paulo a
marca da saúde.

Nossa busca de doações será permanente, por meio dos PADRINHOS DO CENTRO, e os
AMIGOS do TUTO. Nesses dois formatos teremos contato direto com a comunidade, em
diversas frentes, tanto para pessoas físicas ou jurídicas, que estejam dispostas a colaborar
financeiramente, ou com doações de produtos de necessidade do CENTRO ONCOLÓGICO
INFANTOJUVENIL.

Como ser PADRINHO do centro oncológico infantojuvenil?
- Pessoa Física ou Jurídica que contribua com valor igual ou maior que R$ 500,00 em material
que atenda as necessidades do serviço ou via de depósito bancário;
- Ao se tornar PADRINHO automaticamente fará parte da constelação e terá seu nome
estampado na parede de entrada da centro oncológico, eternizando essa ação e sendo lembrado
por todos que entrarem na unidade.

Como ser AMIGO do TUTO?
- Pessoa Física ou Jurídica que contribua com qualquer valor depositado diretamente na conta
social;
- Doador de materiais(produtos e/ou serviços) que atendam as necessidades solicitadas pelo
Centro Oncológico;
-Aderir às campanhas específicas de arrecadação de fundos para o centro, como por exemplo:
cofrinhos solidários distribuídos no comércio local, boletos mensais de doação... tais campanhas
serão previamente avisadas e propagadas na comunidade;
- Ao se tornar AMIGO do TUTO, o doador terá certeza que com sua bondade e solidariedade
fará parte da cura de muitas crianças e adolescentes.
Dados da conta social: CENTRO ONCOLÓGICO INFANTOJUVENIL

Banco Banrisul

Agência: 0310

Conta: 06.141188.0-6

Um setor denominado Célula de Captação de Recursos está sendo criado e apresentará
constantemente os recursos aplicados para tratamento SUS, e demais demandas. Assim como
recursos de outras campanhas desenvolvidas pela Instituição: Cofrinho Solidário,
Boleto/Depósito Solidário, McDia Feliz e outras ações beneficentes em Passo Fundo e em
outros municípios assistidos pelo Hospital São Vicente de Paulo.

Estamos à disposição para mais esclarecimentos!
Contamos com você!

Informações (54) 2103.4112 / 3316.4044

www.hsvp.com.br

ascom@hsvp.com.br

