Entrevias apoia movimento Junho Vermelho
Por causa do frio, estoques de sangue costumam ficar de 30% a 40%
abaixo da quantidade considerada ideal para o atendimento de quem precisa
A Entrevias Concessionária de Rodovias, em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo), integra a campanha nacional “Junho Vermelho”, que tem a missão de
conscientizar a população sobre a importância de doar sangue.
Já próximo do inverno, as baixas temperaturas características da época costumam afastar os
doares dos postos de coleta. De acordo com a Fundação Pró-Sangue, parceira do movimento,
durante os meses de junho e julho os estoques de sangue costumam ficar de 30% a 40%
abaixo da quantidade considerada ideal para o atendimento de quem precisa.
“É muito importante que as pessoas que podem doar façam dessa prática um hábito.
Principalmente nos atendimentos de urgência e emergência, o sangue é fundamental para
salvar uma vida”, destaca Cláudia Figueiredo, gerente de relações institucionais da Entrevias.
Durante esse mês, os colaboradores da Concessionária farão doações de sangue para
Hemocentro, de Marília, e para o Hemac, de Ribeirão Preto. De acordo com dados do
Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.
Doação
Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, comparecer alimentado ao posto
de coleta, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original
com foto recente, que permita a identificação do candidato.
Serviço
Os candidatos à doação de sangue podem procurar o Hemocentro de Marília. Não importa o
tipo de sangue. A unidade fica na Rua Lourival Freire, 240. O atendimento é de segunda a
sábado, das 7h às 13h. Em Ribeirão Preto, as doações podem ser feitas também no
Hemocentro USP, localizado na Rua Tenente Catão Roxo, nº 2501, e no Posto de Coleta, na
Rua Quintino Bocaíuva, nº 470. No ponto de coleta da USP, o atendimento é das 7h às 13h, de
segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h às 12h. No Posto de Coleta, o atendimento é das
7h às 17h30 durante a semana. Aos sábados, das 7h às 12h30.
Sobre a Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias é responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, com um total de 570 quilômetros de
vias no eixo entre Florínea, na divisa com o Paraná, e Igarapava, na divisa com Minas Gerais.
O contrato de concessão assinado com o governo do Estado de São Paulo prevê investimentos
de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implantação de
tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta qualidade aos
usuários. Visite o site da empresa: www.entrevias.com.br. Em caso de emergência nas rodovias
ligue para 0800-3000-333.

