ITENS DE NECESSIDADE BÁSICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óleo de soja
Café torrado e moído extra forte
Iogurte
Suco com e sem açúcar (embalagem 200 mL)
Creme de leite (preferencialmente embalagem de 1 litro)
Água mineral (embalagem 500 mL)
Arroz agulhinha tipo 1
Feijão carioca tipo 1
Água de coco (embalagem 200 mL ou 1 litro)
Leite de soja tradicional (preferencialmente embalagem de 1 litro)
Leite de soja sabores (preferencialmente embalagem de 200 mL)

MATERIAIS HOSPITALARES:
•
•
•
•

Toucas descartáveis hospitalar (podem ser encontradas em farmácias)
Fralda Geriátrica (Tamanho GG)
Cadeira de Rodas
Cadeira de Banho

REQUISITOS
•
•
•

O tamanho mínimo da mecha de cabelo é 21 cm.
Cortar o cabelo seco.
O cabelo pode ter química e ser tingido.
Como armazenar a doação:

✓ Amarre o cabelo com um elástico bem preso para garantir que os fios não se soltem. É importante que o
cabelo esteja completamente seco, já que pode mofar se estiver molhado ou úmido.
✓ Coloque a mecha em um plástico transparente fechado
✓ Identifique através de uma etiqueta: Nome, endereço, telefone e e-mail do doador.
PONTOS DE ENTREGA
•

Hospital Mário Penna | Bazar das Voluntárias:
Av. Churchill, 230 - Bairro Santa Efigênia | Contato: 3489-6600
Segunda a sexta das 8h às 12h e 14h às 16h.

•

Hospital Luxemburgo | Portaria Principal/Urna:
Rua Gentios, 1350 - Bairro Luxemburgo | Contato: 3299-9000
Segunda a domingo em qualquer horário.

•

Casa de Apoio Beatriz Ferraz | Portaria da Casa de Apoio:
Rua Paraisópolis, 887 - Bairro Santa Teresa | Contato: 3465-9350
Segunda a sexta das 8h às 18h.

•

Envio Correios | Sala das Voluntárias
Rua Joaquim Cândido Filho, 91 – Bairro Luxemburgo (Subsolo do Hospital Luxemburgo)
CEP 30380-420 | BH (MG)

- Não realizamos venda porta a porta. Nossos meios de captação são apenas os citados acima, antes de doar
procure o setor responsável e assegure que sua solidariedade seja efetiva e encaminhada para o lugar certo.
Contato Núcleo de Gestão de Doação (NGD): 3299-9502

