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Instituto do Câncer recebe doação de R$ 8,2 milhões 

 

O Governador João Doria participou, na tarde desta quarta-feira (4), do evento de agradecimento pela doação 

de R$ 8,2 milhões ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, unidade do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP e ligada à Secretaria de Estado da Saúde. 

https://www.portalr3.com.br/2019/12/instituto-do-cancer-recebe-doacao-de-82-milhoes/
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A doação foi feita pelo advogado Dr. Orlando Di Giacomo Filho (in memoriam), fundador e presidente do 

Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa), que atuou por 47 anos no Demarest & Almeida 

Advogados, escritório de advocacia do qual era sócio. 

PUBLICIDADE 

A doação de R$ 8,2 milhões será destinada a obras de infraestrutura e revitalização da fachada do prédio, além 

de modernização do auditório e anfiteatros do Instituto. 

“Bastante sensibilizado em estar aqui com amigos e sócios do Dr. Orlando Di Giacomo, com essa doação tão 

expressiva, importante e rara aqui no Brasil”, declarou Doria, lembrando que todos podem fazer doações. “Não 

importa o tamanho da sua doação, importa o gesto. Isso eleva a condição humana pois você deixa um legado, 

seja para a saúde, para a educação ou outras áreas”, reforçou o Governador. 

O evento também contou com as presenças do Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, o 

presidente do Conselho Diretor do Instituto do Câncer, Ivan Cecconello, e o diretor-geral do Instituto, Paulo 

Hoff. Também houve a apresentação dos projetos viabilizados com os recursos, bem como o registro da doação 

no Painel Institucional de Beneméritos da unidade. 

O advogado morreu em 11 de setembro de 2012, aos 72 anos, e deixou testamento em que registrou o desejo 

de contribuir com o Instituto, que é um dos maiores centros de oncologia da América Latina, com foco em 

assistência, ensino e pesquisa, e atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 

Novos leitos 

O Governador também entregou novos 29 leitos para tratamento do câncer, conforme plano de expansão de 

atendimento do hospital. São quatro novos leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria e cinco leitos para cuidados 

paliativos, além da reabertura de uma sala cirúrgica. 

Para as ampliações, o Governo de São Paulo repassou R$ 16 milhões extras, sendo R$ 11 milhões para o custeio 

e R$ 5 milhões em investimentos. Com a expansão, o Instituto do Câncer passará a contar com 454 leitos 

operacionais. 

Doações para o Instituto 

Qualquer pessoa pode fazer doações para o Instituto do Câncer por meio de um canal oficial e exclusivo 

(www.doaricesp.org.br), de maneira espontânea. Os recursos captados são aplicados em atenção integral, 

tratamento e reabilitação de pacientes, além da execução de projetos voltados ao ensino e pesquisa. As 

doações podem ser efetuadas por boleto, PayPal ou depósito bancário. 
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