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Uma semente
ao tocar a
terra nunca
mais será a
mesma.
Ela germinará para surgir
uma nova vida.
O seu gesto solidário hoje
pode nos ajudar a salvar vidas
no futuro.
Inclua Médicos
Sem Fronteiras
(MSF) em seu
testamento.
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Sabemos que toda decisão exige tempo, reflexão e confiança
Ao fazer uma doação de herança para MSF, você nos ajuda a manter nosso trabalho
médico-humanitário para milhões de pessoas.
A prestação de contas é parte de nossa identidade e prezamos pela transparência. Temos o compromisso de destinar 80% de todos os recursos arrecadados para a realização de projetos (emergências,
programas médicos, apoio a programas e ações de comunicação). Os demais 20% são utilizados para
despesas administrativas e reinvestidos em ações para captação de recursos.
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O uso dos recursos de MSF é rigorosamente controlado. Anualmente, publicamos um Relatório de Atividades Internacionais e um Relatório Financeiro Internacional, com detalhes sobre nossas atividades
em cada país. Os relatórios fornecem informações financeiras e operacionais globais e refletem sobre
os principais desafios que enfrentamos no ano anterior. Além disso, cada escritório nacional publica,
todo ano, os demonstrativos financeiros auditados de acordo com suas políticas contábeis, legislação
e normas de auditoria nacionais.

Os relatórios de atividades e financeiros estão disponíveis
publicamente em msf.org.br

Veja alguns depoimentos de doadores que registraram uma doação
em testamento para MSF:

Nomear MSF como minha herdeira me dá a certeza de que o dinheiro
terá destinação correta, inquestionável, amorosa, levando cuidados
médicos e aliviando o sofrimento de tantos irmãos necessitados.
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Me faz sentir uma sementinha
que vai germinar para ajudar
aqueles que mais precisam
logo ali, no futuro.

Gisela Sebastiene
Doadora

Há algum tempo decidi que o meu patrimônio ou parte dele fosse
destinado a quem realmente necessita. Por essa razão optei por fazer
um testamento. Após uma pesquisa rigorosa escolhi MSF, organização
ética, sólida que ao longo de seus 50 anos de existência tem feito um
trabalho humanitário de alta relevância. Faço esse depoimento para que
outras pessoas se inspirem e tenham a mesma iniciativa pois estamos
falando sobre salvar vidas.

Márcia R. Villas-Bôas
Doadora
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Por que incluir Médicos Sem
Fronteiras em seu testamento?
A sua doação irá apoiar o trabalho de nossos profissionais, que levam ajuda médicohumanitária a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias,
desnutrição e exclusão do acesso à saúde.
Em alguns lugares, somos a única provedora de cuidados médicos para milhares de
pessoas vulneráveis.
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Não é necessário ter um
grande patrimônio para fazer
uma doação em testamento
para MSF.
Mesmo uma pequena
parte de sua herança ajuda
a manter nosso trabalho.
Seu gesto de hoje pode
nos ajudar a salvar vidas
no futuro.

Uma pequena parte de sua
herança pode se transformar
em consultas, cirurgias,
tratamentos ou vacinações
de emergência.
Quando você inclui MSF
como sua herdeira em
testamento, possibilita que
nossas equipes continuem
atendendo milhões de
pacientes todos os anos
no mundo todo.
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Para doar uma pequena
parte de sua herança para
MSF são necessários
apenas três passos:
1) Decidir qual será sua doação.
2) Formalizar seu desejo em uma escritura pública
em testamento, que pode ser feita em cartório de
notas de sua escolha. Para realizar esse registro,
é necessário incluir os dados completos de MSF:
“MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, organização não
governamental sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o número 00.988.096/0001-48.
Endereço: Av. Rio Branco, 135 - 11° andar Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-006.”
3) Enviar uma cópia do testamento para MSF.
Arquivaremos sua doação de forma sigilosa.

Lembre-se:
Sua vontade é pessoal, confidencial e sempre
revogável.
Você pode modificá-lo quando quiser.
Se você incluir MSF em seu testamento, por favor,
informe-nos de sua decisão.
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Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações,
converse com Carina Ponte, responsável pela área de heranças
em MSF-Brasil.
Contatos: (21) 98554-9201 | (21) 3527-3614
heranca@rio.msf.org

