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COMUNICADO SINDECTEB 035/2014 
     

Bauru, 15 de Julho de 2014. 

 

Doação de Sangue 

 
 

Companheiros, 

A irmã do companheiro Wilson Timóteo Ferreira passou por um processo 

cirúrgico na tarde desta segunda-feira, 14 de julho de 2014, e encontra-se, até o momento, em 

recuperação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Base de Bauru. 

 O Companheiro pede para que os que forem doadores de sangue e estejam 

aptos a fazê-lo, possam comparecer ao hemocentro do Hospital de base e façam a doação em 

nome de Inês Terezinha Ferreira da Silva.  

 Aos companheiros que ainda não praticaram esse ato de caridade, faça 

dessa a sua primeira vez. O procedimento de doação é rápido e indolor, os benefícios a quem 

recebe são imensos. 

Os requisitos básicos para que a pessoa esteja apta a doar são: 

 

 » Estar em boas condições de saúde. 

 » Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos  

 » Pesar no mínimo 50kg. 

 » Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas). 

 » Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação). 

 » Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 

Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social). 

 

 

 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


