
Salve CEAsenses!!! 

Foi decidido em arbitral que esta 15.ª Edição da CEA seria de homenagem 
aos campeões, destaque à família e de ações proativas sociais, dentre elas 
a doação de sangue como parte integrante do campeonato. 

 

Assim, depois de muitas conversas com os institutos de recolhimento e 
distribuição de sangue, entendemos por firmar nossa parceria com a 
HEMEPAR. 

 

Nenhuma destas instituições possui estrutura para recolher sangue fora 
dos seus locais. Os ônibus não funcionam, o número de funcionário é 
exíguo e os materiais necessários para uma coleta segura são 
insuficientes. 

 

Assim, nosso projeto exigirá um pouco mais da nossa contribuição, que 
será o nosso tempo, a dedicação de cada equipe, de cada atleta. 

 

Qual a regra para se atingir o objetivo da doação de sangue e as 
vantagens: 

- Para a equipe ser confirmada doadora e receber o benefício no critério 
de desempate, deve ser apresentar junto a HEMEPAR para doar sangue, 
com os atletas devidamente uniformizados, com o número mínimo de 
atletas como se fosse jogar em quadra, ou seja, quatro atletas; 

- Para a equipe ser confirmada doadora e receber o benefício no critério 
de desempate e 1 ponto na classificação, deve ser apresentar junto a 
HEMEPAR para doar sangue, com os atletas devidamente uniformizados, 
com o número mínimo de 5 atletas; 

Por óbvio, que TODOS OS ATLETAS deveriam se apresentar como 
doadores. 



 

Qual a regra para formalizar sua presença como doador junto a 
HEMEPAR? 

O atleta devidamente uniformizado deve ir a HEMEPAR, passar pela 
triagem e receber o protocolo de doador ou do seu impedimento, tirar 
uma photo sua na instituição, preferencialmente na cadeira de doação e 
apresentar esta documentação (protocolo e fotografia) para o LEOCAS. 

 

Onde fica a HEMEPAR? 

Fica na Travessa João Prosdócimo, 145 

Alto da XV 

Telefone Geral: 3281-4000 

 

Quem pode doar? 

Todos que tiverem mais de 50Kg, que não estejam com diarreia, que não 
estejam grávidos, que não tenham bebido 12 horas antes, que não 
tenham realizado tatuagem nos últimos 12 meses, que não tenham 
colocado piercing genital nos últimos 12 meses, que não esteve em 
situação de risco de DSTs nos últimos 12 meses, que tiveram hepatite 
após os 10 anos de idade e portador de doenças crônicas transmissíveis 
pelo sangue. 

 

Por que eu deveria pedir para ser fenotipado? 

Quando estiver na HEMEPAR realizando a triagem e depois a doação, 
diga que vocês quer ser fenotipado. Por quê? Porque assim você pode ser 
o padrinho da vida de uma criança portadora de anemia falciforme, que é 
uma doença congênita que obriga a criança a receber sangue a cada 3 
meses, e não é qualquer sangue, mas um sangue com o mesmo fenótipo 



que o seu. Muitas crianças morrem deste mal por não encontrar um 
doador compatível. Ao anunciar quero ser fenotipado, seu sangue será 
mapeado e poderá ser a vida desta criança. Pense nisso. 

 

Quando doar? 

Esta é a questão mais delicada. Teríamos ajustado inicialmente que 
nossas doações realizar-se-iam neste sábado dia 15. Entretanto, uma 
campanha do TJ tomou nossa agenda e ficamos assim: 

- neste sábado dia 15 será possível atender até 3 equipes após às 13h. A 
equipe que desejar ocupar uma dessas vagas deve entrar em contato com 
o LEOCAS. 

- a demais equipes terão que agendar junto com a NOEMIA pelo telefone 
3281-4000 (ramal 395), anunciar que é uma equipe da Copa Entre Amigos 
e ajustar horário que lhes seja mais conveniente. 

Segundo a Noemia, as segundas e terças pela manhã são mais tranquilas. 

Cumpre esclarecer que estes agendamentos são para evitar longa espera 
para o ato de doação de sangue, o que não impede que a equipe ou o 
atleta vá a HEMEPAR sem agendamento e na data que quiser, inclusive 
neste mesmo sábado pela manhã, só não há garantia do atendimento. 

 

Qual o prazo para efetivar as doações: 

Até às 10h do sábado da 13.ª Rodada. 

 

Dúvidas podem ser consultadas nesta sexta-feira com o LEOCAS. 

 


