
Solidariedade: doações da Campanha Outubro Rosa entregues à Afecc 
 
As doações arrecadadas com a Campanha Outubro Rosa deste ano foram entregues hoje à 
tarde, na antiga Casa Rosa, que hoje funciona como posto de arrecadação e triagem de 
doações, administrada pelo Hospital Santa Rita com o apoio da Associação Feminina de 
Educação e Combate ao Câncer (Afecc). 
 
Durante o mês de outubro, todas as sedes das Subseções Judiciárias do Espírito Santo 
(Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Linhares e Colatina) disponibilizaram 
caixas com o cartaz da campanha.  Nelas podiam ser depositados materiais usados em bom 
estado, como roupas, calçados, acessórios, toalhas de banho, ou materiais novos de higiene 
pessoal, como escovas e pastas de dentes, sabonetes, lâminas de barbear, xampus, fraldas 
descartáveis, dentre outros. 
 
Diminuição e agradecimento 
 
As doações foram recebidas pelos funcionários Débora Pesla e José Luiz, que agradeceu 
muito pela colaboração, e alertou para o fato que agora, como há vários lugares que vendem 
roupas usadas, as doações para o Bazar da Afecc diminuíram bastante, pois as pessoas estão 
preferindo vender suas roupas usadas, ao invés de doá-las.  
 
Toda a venda arrecadada pelo Bazar da Afecc é destinada à manutenção do Hospital Santa 
Rita, referência no tratamento do câncer no Estado do Espírito Santo, que atende também pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Os materiais de higiene pessoal, as fraldas e os chinelos de dedo novos serão encaminhados 
aos pacientes do SUS internados no Hospital Santa Rita. 
 
Dia Internacional dos Voluntários 
 
As doações apenas foram encaminhadas hoje, pois as remessas das doações arrecadadas 
nas Subseções do interior puderam chegar a Vitória apenas na última semana de novembro. 
 
O Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas, que coordenou a campanha, agradece 
a todos os participantes pela adesão e lembra que amanhã, 5 de dezembro, conforme definido 
pela Organização das Nações Unidas (Onu), é o Dia Internacional dos Voluntários, que são 
pessoas que doam seu tempo para realizar trabalhos em prol de outros sem receber nada em 
troca por isso.  Suas ações são de interesse social e comunitário, ajudando a quem precisa e 
sendo solidário.  É isso que um grupo de senhoras voluntárias da Afecc faz e nós participamos 
um pouco desse trabalho com nossas doações. 
 
Para continuar doando, visite o site www.afecc.org.br e conheça outras ações. 
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