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Campanha de Solidariedade

Solidários hoje, companheiros para sempre!

 

DESAFIODESAFIO

Companheiros e Companheiras,

 Em 01/05/2009, Fernando Hanes de Souza, 14 anos, 
sobrinho do companheiro Luiz Henrique Hanes (DRE/CEMAT), 
sofreu um acidente automobilístico, em que faleceu sua mãe, 
Vilma Hanes. Este acidente lhe causou quatro faturas na face 
e uma na perna esquerda. Uma das fraturas da face é exposta 
(interior da boca) e necessita de cirurgia para correção. A 
fratura da perna ocasionou total descolagem do osso e também 
necessitará de cirurgia.
 Serão duas cirurgias, com médicos diferentes, realizadas 
durante a mesma anestesia. Entretanto para que estas cirurgias 
sejam realizadas, o neurologista precisará garantir que o 
trauma craniano (rompimento de artéria) sofrido por Fernando 
tenham diminuído. Enquanto isso, ele continua hospitalizado 
no Hospital de Acidentados - Clínica Santa Izabel, em Goiânia/
GO.
 As despesas hospitalares foram orçadas em R$ 32.975,00 
(trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais).
 Sua família não possui condições para arcar com os 
custos de seu tratamento e por isso o STIU-MT está contribuindo 
com a doação de 01 aparelho de ar condicionado split 9000 
Btu’s e 01 TV LCD 32” para a realização desta “Campanha de 
Solidariedade”. Estes prêmios serão rifados e o total arrecadado 
será inteiramente revertido para ajudar no pagamento das 
despesas com o tratamento médico do Fernando.
 Serão rifados 2000 números por R$ 10,00 cada e o 
sorteio será pela milhar da loteria federal do dia 04/07/2009.

 Eu, __________________________________________________________ Mat.: ______________, 
empregado da ___________________________,  abaixo assinado, venho pela presente, autorizar a descontar 
em meu salário do mês de junho/2009, a importância de R$ 10,00 (dez reais), bem como efetuar o repasse 
ao Sindicato dos Urbanitários - STIU-MT, que providenciará a entrega do valor total arrecadado à família de 
Fernando Hanes de Souza.

Cuiabá/MT, ______/______/2009  Assinatura: _______________________________
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