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25 de novembr
o: Dia Nacional do
novembro:
io de Sangue
Doador Voluntár
oluntário
Talvez você não saiba, mas
o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é comemorado todo ano em 25 de novembro. É uma data criada em
1964 para motivar e sensibilizar as pessoas quanto à importância de ceder um pouco do
próprio sangue para ajudar
aqueles que precisam de transfusões. O momento também é
aproveitado para lembrar e homenagear pessoas comuns
como nós que, com um gesto
tão simples, ajudam a salvar
milhares de vidas.

No Brasil de hoje, apenas 2%
da população tem o hábito de
doar sangue. Mas, segundo a
Organização Mundial da Saúde, o ideal seria 3%. Ou seja:
falta muito pouco para atingirmos esta meta. E, quem sabe,
você começa a contribuir. Doar
sangue é simples e não demora mais de meia hora. E o processo é muito seguro: todo o
material utilizado é descartável
e oferece total segurança ao
doador. Mas há alguns requisitos necessários para ser um
doador. Veja abaixo.

Requisitos para ser doador
voluntário de sangue
• Ter mais de 18 anos e menos de 60;
• Estar com peso acima de 50kg;
• Mulher fora do período de gestação;
• Resguardo de três meses do parto ou aborto;
• Mãe que não está amamentando;
• Se for homem, deve ter doado há mais de 60 dias;
• Não pertencer a grupos de risco do vírus da Aids.
• Não ter tatuagens com menos de um ano;
• Estar alimentado e somente após duas horas da refeição;
• Não ter tido hepatite, doença de Chagas, epilepsia,
sífilis e diabetes;
• Não ter recebido transfusão de sangue ou
hemoderivados nos últimos 10 anos;
• Não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que
antecedem a doação; e,
• Ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas
que antecedem a doação.

Acima e abaixo, imagens do nosso
treinamento de pesquisa
organizacional de 5 de outubro

Certificação ISO 9001:2008
A direção da empresa vem de público agradecer o
empenho de todos os colaboradores que participaram da
auditoria de manutenção da certificação da empresa
dentro da norma ISO 9001:2008, realizada dia 27 de
outubro. Não custa repetir que este é um processo muito
importante para nós, uma vez que a cada dia que passa
mais e mais clientes estão exigindo que, em suas
concorrências, os fornecedores apresentem certificados
que atestem a obediência a programas de qualidade.
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