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Doe sangue por SP

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores,
telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde.

Hoje, venho compartilhar com vocês um convite e uma
informação de utilidade pública: em junho, vamos fazer uma
grande mobilização na campanha “Eu dou sangue por São
Paulo”.

Aviso com antecedência para mobilizarmos todos os
nossos amigos, familiares e conhecido. Toda a nossa rede. E
aviso com antecedência porque não precisamos esperar até
que a campanha comece para nos mobilizarmos.

Para quem não sabe, nos dias de frio, como estes que
estamos vivendo aqui em nossa cidade, as doações nos
hemocentros chegam a cair 50%.

O número de acidentes, de vidas que podem ser salvas
com este simples ato não diminui por causa do frio.

Um dado triste e alarmante. Não devemos esperar que
um de nós ou nossos familiares precisem para ajudarmos de
fato.

A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta que
SALVA VIDAS.

Com uma única doação é possível salvar até quatro
vidas, uma vez que o material é separado em diferentes
hemocomponentes, como:

- concentrado de hemácias (glóbulos vermelhos),
- concentrado de plaquetas,
- plasma e
- crioprecipitado que podem ser utilizados em diversas
situações clínicas.

Doar sangue é seguro e quem doa uma vez, não é
obrigado a doar sempre. No entanto, é muito importante que
pessoas saudáveis doem regularmente.

Enfim, vamos fazer uma grande mobilização e voltarei a
tratar deste tema aqui em Plenário.
A campanha “Doe Sangue por São Paulo” está em sua
terceira edição e é uma iniciativa da organização nãogovernamental ORAM, com a organização da minha queria
amiga Debi Aronis.

A ORAM presta atendimento psicológico, psiquiátrico e
clínico a famílias desestruturadas. O objetivo é chamar a
atenção da sociedade para a importância dos cuidados com a
saúde mental, bem como a saúde física.

A ação é importantíssima e todos nós podemos
participar. Doando sangue ou mobilizando um grupo de
amigos.

Para doar sangue, basta estar em boas condições
físicas, alimentado, ter idade entre 18 e 65 anos, pesar mais
de 50 kg e levar documento de identidade original e com foto.
Vale ressaltar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4
horas que antecedem a doação; e evitar bebidas alcoólicas
12 horas antes.

Devemos pensar que doar sangue é um ato solidário
que todos nós cidadão podemos realizar. Quem doa sangue,
doa vida.

Mais informações sobre essa campanha estarão
disponíveis no meu site floriano45.com.br

Eu doo sangue por São Paulo. E você?

Muito obrigado!

