


A HISTÓRIA 
DA AVSJ

O voluntariado está 
diretamente ligado à história 
do Hospital São José.

Em 1926, um grupo de 
chauffeurs buscou recursos 
para a construção do 
hospital.

Já na década de 80, surge 
o primeiro grupo de 
voluntários do São José. 

Hoje, a Associação de 
Voluntários do Hospital 
São José (AVSJ) conta com 
mais de 250 pessoas que 
se dedicam ao propósito de 
estender a mão ao 
próximo.



Na AVSJ, o desejo de fazer o bem é 
compartilhado de várias formas. 
Diversos grupos atuam diariamente, 
distribuindo abraços, estimulando a 
fé, levando palavras de conforto e 
desenvolvendo ações que amparam 
os pacientes do Hospital São José e 
seus familiares.

OS GRUPOS





5

PROJETOS



CONFORTO 
ONCOLÓGICO

Outro projeto da AVSJ é o Conforto 
Oncológico que acolhe diariamente 
pacientes em tratamento no setor de 
Oncologia e seus acompanhantes 
fornecendo apoio, carinho e 
alimentação.

 



Um dos projetos da AVSJ é a Casa 
São José que acolhe com dignidade 
familiares, acompanhantes e 
pacientes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, 
oferecendo abrigo e alimento.

Na Casa São José as pessoas são 
cuidadas com conforto, segurança e 
empatia, o que desperta a fé e a 
esperança.

A CASA 
SÃO JOSÉ



SEJA UM



Através de doações, em dinheiro, você pode se tornar um Amigo 
Voluntário, fazendo com que o amparo da Associação de Voluntários 
do Hospital São José (AVSJ) chegue a mais e mais pessoas.



Para fazer o bem é muito 
simples: acesse o link 
https://hsaojose.com/doacao e 
faça doações pelo Pagseguro.

COMO 
AJUDAR

https://hsaojose.com/doacao


Valores
R$ 5
R$ 20,
R$ 50
R$ 100
R$ 250
R$ 500
Outros valores

Período
3 meses
6 meses
12 meses
Por prazo 
indeterminado 

Basta depositar o valor 
desejado na conta abaixo ou 
fazer a transferência bancária. 

Banco Santander
C/C 13000652-3
Agência 1539
Associação dos 
Voluntários do Hospital 
São José

COMO 
AJUDAR



A boa notícia é que todos podem 
ser Amigos Voluntários, tanto 
pessoas físicas quanto jurídicas.
Quanto mais Amigos Voluntários 
tivermos, mais apoio e ajuda 
levaremos a tantas pessoas que 
precisam.

QUEM PODE 
AJUDAR

Quer receber mais informações?
Mande um e-mail para 
sejavoluntario@hmsj.org.br

mailto:sejavoluntario@hmsj.org.br


Para sentir o gostinho de ter feito 
a sua parte e de ter ajudado, você 
pode acompanhar nas redes 
sociais do Hospital São José as 
ações realizadas pela AVSJ. 
Lá mostramos que as doações de 
todos os Amigos Voluntários 
estão se transformando, de fato, 
no bem ao próximo. 

facebook - 
/hospitalsaojosedejaraguadosul/
Instagram - @hospital_saojose 

VEJA O BEM QUE 
VOCÊ FAZ

https://pt-br.facebook.com/hospitalsaojosedejaraguadosul/
https://pt-br.facebook.com/hospitalsaojosedejaraguadosul/
https://www.instagram.com/hospital_saojose/


E aí, 
podemos contar com você, 

amigo?


