
 

Greenbrier Maxion promove Campanha de Doação de Sangue 

  

No período mais frio do ano, os estoques dos bancos de sangue ficam mais baixo, pois a 

maioria das pessoas não doam sangue. Este ato de solidariedade e voluntariado é muito 

importante, pois pode salvar muitas vidas. Pensando na importância da doação de sangue, a 

Greenbrier Maxion, em parceria com o Hospital Samaritano e Centro de Hematologia de 

Campinas, está promovendo uma campanha interna para incentivar a doação de sangue 

entre seus funcionários.  

 

O objetivo da campanha é promover o voluntariado e a solidariedade entre os funcionários 

da empresa e assim incentivá-los a se tornarem doadores de sangue. Um ato que envolve e 

beneficia não só a empresa, mas toda a comunidade. O Hemocentro de Campinas atende 

uma área de cerca de 127 municípios do estado de São Paulo, com cerca de 8,5 milhões de 

habitantes. 

 

Os funcionários inscritos através da empresa irão participar da campanha entre os dias 4 e 7 

de julho. A Greenbrier Maxion disponibilizará transporte da empresa ao Centro de 

Hematologia, onde será feita a triagem dos doadores.  

 

Quem pode doar? 

• Pessoas com idades entre 16 e 69 anos; 

• Ter, no mínimo, 50 kg; 

• Para quem já for doador, respeitar o intervalo: 2 meses para homens e 3 meses para 

mulheres; 

• Não consumir bebidas alcoólicas 72 horas antes da doação; 

• Não fumar 2 horas antes da doação; 

• Caso estiver em algum acompanhamento médico, entre em contato com o hemocentro 

para verificar se não há restrições. 

 

Quem não pode doar? 

• Que tenha histórico de Doença de Chagas, Malária, Hepatite B, Hepatite C e AIDS; 

• Possui piercing na região oral ou genital; 

• Tenha colocado piercing, com tatuagem ou maquiagem definitiva realizada nos últimos 6 

meses; 

• Teve sinais de infecção como diarreia, febre ou vômito nos últimos 30 dias; 

• Teve gripe ou resfriado nos últimos 15 dias; 

•Esteve na região do Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal ou ainda nos 

EUA, nos últimos 30 dias; 

• Esteve no Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia ou 

Tocantins nos últimos 12 meses; 

• Mulheres que estejam amamentando ou que o parto tenha ocorrido há menos de 12 

meses. 

 

Informações para a Imprensa 

Assessoria de Imprensa Greenbrier Maxion 

Rosane Storto 

Contatos: (12) 2122-1232 / (12) 99163-4546 / (11) 99606-7058 


