Prezado(a) Calouro(a):

Seja bem-vindo(a). Nossos cumprimentos por sua conquista.
Uma das ações mais tradicionais do Uni-FACEF é o TROTE SOLIDÁRIO, forma de acolhê-los, com
cidadania, respeito e reforçando valores socialmente relevantes. O TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF
contempla algumas fases e ações. Inicialmente, vamos falar de duas:
1) ACOLHIDA SOLIDÁRIA
• doação de produtos de higiene pessoal – para idosos assistidos em asilos;
• doação de ração para cães e gatos – para ongs que atuam nessa área; e
• doação de brinquedos – para crianças carentes.
2) DOAÇÃO DE SANGUE
Para a ação de “ACOLHIDA SOLIDÁRIA”, o Uni-FACEF solicita que cada um, dentro de suas
possibilidades, colabore doando algum dos itens relacionados. Foram disponibilizadas caixas nas duas
unidades, para receber as doações, que devem ser feitas até 24/03/2017.
Para a ação de “DOAÇÃO DE SANGUE”, o Uni-FACEF destaca a importância da conscientização de
todos acerca dessa ação solidária. É preciso promover o entendimento da necessidade de formarmos
uma sociedade naturalmente inclinada à doação. Para essa ação, o Uni-FACEF solicita que todos se
solidarizem com a causa e se dirijam ao Núcleo Hemoterápico de Franca (ou da cidade em que
residem, no caso dos estudantes que viajam todos os dias). Contamos, ainda, com a colaboração de
cada um, promovendo a importância da doação de sangue, junto a familiares e amigos. As doações de
sangue devem ser feitas na semana de 13 a 18 de fevereiro de 2017. O comprovante de doação deve
ser carimbado pelo Hemocentro e depositado em uma das urnas, aqui no Uni-FACEF, até 20/02/2017.
Núcleo Hemoterápico de Franca
Av. Dr. Hélio Palermo n. 4181 – (16) 3402-5000
Atendimento:
• Segundas-feiras: das 8h às 19h00
• Terças a sextas-feiras: das 7h30 às 17h00
• Sábado: das 7h00 às 11h30
Aproveitamos para lembrar que nosso Regimento Interno proíbe, expressamente, qualquer atitude que
seja o oposto desse entendimento. Assim, ações violentas e desrespeitosas – dentro ou fora das
dependências do Uni-FACEF, são proibidas e estão sujeitas a sanções legais, podendo os
responsáveis responder, ainda, penal e civilmente.
Seja bem-vindo(a) ao Uni-FACEF. Participe do TROTE SOLIDÁRIO Uni-FACEF.
Em caso de ações de trote violento, denuncie. Informe a Instituição enviando mensagem eletrônica
para denunciatrote@facef.br
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