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Doações

PORQUE DOAÇÕES

O funcionamento da MPHP exige um custo aproximado de R$ 1200,00 por ano ou seja US$ 500,00. Estes custos
cobrem o pagamento de hospedagem e revisões do CMS (Content Management System), previstas para acontecerem
pelo menos a cada três anos. Inclusive, estamos no momento chamando desenvolvedores (ver Menu Lateral) para
uma revisão importante da CMS.

Como a MPHP não é um projeto comercial a única maneira pela qual esses custos podem ser cobertos é através de
doações voluntárias dos membros e visitantes que se identificam com o trabalho e as informações que divulgamos sempre
pautadas em três pilares básicos:

- Combate ao Obscurantismo Religioso
- Discussão dos Problemas Nacionais
- Discussão de Ciência e Tecnologia na fronteira do conhecimento.

Por essa razão ousamos solicitar doações em valores da conveniência de cada visitante ou membro. Se durante um ano
tivermos 1200 pessoas que, dando importância ao nosso trabalho, aceitem doar R$ 1,00 teremos nossos custos
inteiramente cobertos e declaramos que estas doações de forma alguma se configuram em receitas e caso se avolumem,
acumulando valores acima do requerido, elas serão interrompidas até serem novamente necessárias. Isto é um
compromisso de ética da MPHP.

Infelizmente, no Brasil, o instrumento das doações não é bem entendido e devido ao comportamento seguidamente
demonstrado de falta de ética por parte de quem devia dar exemplos para a sociedade, sempre se imagina que doações
são feitas para encher os bolsos de alguém. Nos países desenvolvidos, organizações sérias sobrevivem de doações de
membros da comunidade que apreciam e aprovam o trabalho desenvolvido por estas entidades.

Imagine os milhões que são doados a Igrejas evangélicas e mesmo a Igreja Católica e que no fim da linha vão interferir na
sociedade em que vivemos na medida que serão utilizados muitas vezes para bloquear projetos de desenvolvimento da
ciência ou para segregar a população em escolhidos e não escolhidos, em última análise com influência direta sobre
todos nós . Você que não concorda com esse fanatismo, cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, faria uma enorme
diferença se doasse não milhões, mas meros R$25,00 que serviriam para pagar um mês de hospedagem de um site que
combate tudo isso que você reprova. É simples assim.

Esperamos contar com o apoio dos que apreciam nosso esforço em levar adiante os pilares institucionais da MPHP.

Utilize um dos dois processos de doação disponíveis: PagSeguro (precisa ser cadastrado, cadastramento gratuito, várias
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formas de pagamento incuindo cartões de crédito, boleto e transferência bancários) e PayPal, no qual você não
precisa ser cadastrado e pode doar através de seus cartões de crédito.

Obs. devido a um bug causado pela encriptação de endereços de email que ainda estamos tentando resolver com o
Pagseguro você será levado a uma página de erros do PagSeguro. Entre na sua conta PagSeguro em
https://pagseguro.uol.com.br/index.jhtml e efetue a sua doação. Email destinatário - passo 3 (intmkt@webhitcenter.com)

Obs.: Para evitar receios informamos que em ambos os processos de doação as contas do processamento estão
vinculadas ao site http://webhitcenter.com. Está inteiramente correto, pois este é um domínio comercial que nos
pertence.
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