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 Aos 05/01/21 recebemos doação para o serviço de nutrição e die-
tética  do hospital de parceiras que preferem não se identificar dos seguintes
itens:

01 Bacia 

06 Garfo 

06 Faca 

01 Peneira 

03 Travessas em Inox 26 cm, 

02 colheres de pau 

03 frigideiras 

02 jarras de plástico de 4 litros, 

05 jarras graduadas de 1 litro,

15 jarras plásticas de 1,5 com tampa,

50 jarras de plástico de 2 litros 

Em 19/01/22 doação da Companhia Sulamericana de Distribuição –
Supermercado Amigão :

45 litros de água de Coco, 

9000 mil unidades de hastes flexíveis,

240 rolos de papel higiênico



 Em 01/02/22 recebemos duas doações de usuários dos serviços hos-
pitalares, de forma espontânea e anônima: 

46 unidades de Fraldas Geriátrica – tamanho XG 

e outra com os seguintes itens: 

10 litros de água sanitária, 

05 litros de desinfetante, 

12 rolos de papel higiênico, 

04 buchas dupla face

01 esponja de aço,

01 detergente 500 ml Ypê

02 litros de álccol 70,



05 barras sabão neutro

46 fraldas geriátricas  XG

80 fraldas pediátricas G

Em 10/03/22 o reconhecimento pelo bom serviço prestado, recebe-
mos a doação de:

12 sabonetes de 90 gramas 



No dia 24/03/22 recebemos da Sra. Sônia Paes moradora da cidade 
de São Paulo que através de uma amiga linense nos enviou as seguintes peças 
de enxovais: 

10 lençóis 

10 fronhas 

10 camisolas para maternidade

O Fundo Social de Solidariedade estive presente em 18/02/22 e 
28/03/22 na pessoa da Sra. Márcia Pandolfi e sua assessora Val Prado doando 
polvinhos, artesanatos em crochê que muito auxiliam os bebezinhos da UTI 
Neonatal, transmitindo sensação de segurança no período em que permanecem 
na encubadora.

Recebemos também fraldas, roupinhas e calçados, peças de enxo-
val para atender a população de mais carente usuária da nossa maternidade.





Aos 03/02/22 fomos procuradas por um colaborador da empresa 
XIS Passageiros que teve bom atendimento com um familiar internado e indi-
cou o hospital para a gerência da empresa, que ofertou os seguintes itens :

640 rolos de papel higiênico,

50 unidades de detergente neutro ypê 

56 litros de água sanitária 

48 unidades de fraldas geriátrica G 

25 unidades de fraldas geriátricas XG



Contamos ainda com a doação da Empresa parceira JBS Ambiental
e Biodisel na campanha: Óleo Amigo no valor de: R$: 262,50

 

Neste trimestre computamos doações espontâneas e anônimas de 
pessoa física no valor de: R$ 315,00

 Referente ao Projeto dos Cofrinhos, projeto voltado a toda popula-
ção linense, que trata-se de latinhas distribuídas por toda cidade com o objetivo 
da população contribuir com moedas ou valor que desejar. 

Nestes 3 meses retornaram 7 latas do comércio de Lins com o valor
de R$ 481.35 e 5 latas do comércio da cidade de Promissão, valor de R$ 51.10 
totalizando R$ 532,45. 



Finalizamos o registro agradecendo o serviço de  funerária  Santa
Isabel que fez a doação de materiais como: areia, pedra, tijolos, cimento, piso
cerâmico, azulejo e porta metálica para a reforma e adequação do Necrotério do
Hospital e que já se encontra em fase de acabamento. 

“A gratidão é a memória do coração.”


