
 

ASSOCIAÇÃO  DE  APOIO  AO    

HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  EVANGÉLICO  MACKENZIE 

Curitiba, 30 de março de 2020.  

A Associação de Apoio ao Hospital Universitário Mackenzie, sociedade civil sem  
fins lucrativos de caráter filantrópico, que tem como finalidade atender as necessidades  
do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, preocupada com a situação decorrente  
da pandemia de Coronavírus Covid-19 presente, com contágio comunitário, em todo o  
Território Nacional, e, considerando ainda as graves consequências que a disseminação  
desvairada do SARs-Cov2 poderá ocasionar a toda a população, vem expor e ao final  
solicitar o quanto segue:  

A Associação que esta subscreve está angariando doações objetivando prestar  
auxílio ao Hospital Universitário Mackenzie no enfrentamento da gravíssima situação  
com a qual hoje nos deparamos e, por isso, vem respeitosamente através desta solicitar  
doações,  viabilizando  assim  a  aquisição  de  materiais  e  equipamentos  médicos  
destinados aos pacientes e aos profissionais de saúde do referido hospital, além de  
diversos outros equipamentos imprescindíveis ao seu correto funcionamento neste  
momento de crise.  

Através das doações recebidas, a Associação, após obter e repassar ao Hospital os 
insumos necessários promoverá também aquisições visando a proteção dos 
profissionais de saúde que hoje integram a sua linha de frente no combate do novo 
Coronavírus SARs-cov2.  

Percute ainda mencionar, considerando os eventuais valores arrecadados, que a  
Associação atuará de forma absolutamente transparente, informando, sempre que  
demandada todos os gastos e destinações das doações que porventura lhe forem  
direcionadas.  

Dada a situação de emergência sanitária atualmente vivenciada, buscamos 
respeitosamente a colaboração de todos para a captação do máximo de recursos 
possíveis, o que certamente retornará a toda a população sob a forma de um 
atendimento hospitalar de qualidade e excelência.  

Seguem abaixo os dados bancários para eventuais doações: 

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência:  0369 - Operação: 003  

Conta Corrente:  6972-0  

CNPJ:  36.329.832/0001-01 

O comprovante do depósito poderá ser encaminhado ao email: 

associacaohuem.2019@gmail.com 

Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de elevada 
consideração e distinto apreço.  

Atenciosamente, 

Tércio Amaral de Camargo  

Diretor Presidente da AAHUEM 


