Ofício 164/2020
São Paulo, 27 de maio de 2020.

Sra.
Vania Nogueira de Alcântara Machado
Presidente
Aché Laboratório Farmacêutico S.A

Ref: Carta de Agradecimento – Campanha de doação “Ajude o Hospital São Paulo. Quem Salva
vidas precisa viver! #doehsp”.

Prezada Sra. Vania Nogueira de Alcântara Machado,
Com os mais sinceros cumprimentos, a Universidade Federal de São Paulo – Unifesp e a sua
comunidade do complexo de saúde, agradecem a doação de 37.500 pares de luvas, 400 un.
aventais, 592 un. macacões e 538 un. óculos proteção para a Campanha “Ajude o Hospital São
Paulo. Quem Salva vidas precisa viver! #doehsp”.
As doações feitas à Campanha contribuem diretamente para o aumento de leitos de UTI no Hospital
São Paulo (HSP/HU), ampliação do número de testes de detecção do SARS-Cov2; compra e
fabricação de EPIs de boa qualidade e segurança para todos os servidores da saúde que estão na
linha de frente, assim como para os residentes médicos e multiprofissionais, apoio à pesquisa em
prevenção e controle, epidemiologia, novos fármacos, na prospecção de vacinas e testes rápidos
para detecção da Covid-19, garantia de espaço de descanso e apoio à saúde mental dos servidores
do Hospital São Paulo, entre outros.
A doação da Aché Laboratório Farmacêutico S.A, é fundamental para assegurar o atendimento à
população, o cuidado dos profissionais da saúde que atuam corajosa e firmemente na linha de
frente no Hospital São Paulo (HSP/HU), assim como para o desenvolvimento de pesquisa no
combate à Covid-19. Ao ajudar o Hospital São Paulo a salvar vidas, a Aché Laboratório Farmacêutico
S.A, se torna parte vital desta ação. Como reconhecimento a esta iniciativa, faremos um programa
de agradecimentos que incluirá a menção em nossos meios de divulgação e a inclusão do nome da
empresa no painel de agradecimento a ser colocado no saguão do HSP em data a ser definida e a
partir da devida autorização.
Nos despedimos reafirmando o nosso profundo agradecimento com a certeza de que juntos
venceremos esta pandemia.
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Prof. Dr. Manoel Girão
Diretor da Escola
Paulista de Medicina

Profa. Dra. Janine Schirmer
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