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Advocacia paulista doa sangue para Vocês Cidadanias

O Jornal do Advogado – Ano XXXIX – nº 390 – Dez-2013/ Jan2014 informa que a CAASP acrescentou mais uma instituição à campanha “Doação
que Salva Vidas”. Além dos hemocentros de todo o Estado de São Paulo, colegas
que desejarem exercitar a Cidadania doando sangue podem dirigir-se ao Hospital A.
C. Camargo, lá na Liberdade, na rua “Professor Antônio Prudente”, nº 211, de
segunda a sexta das 8 às 17hs.
Nas palavras do ilustre presidente da CAASP:
“- Apelamos para o espírito solidário dos colegas. Milhares de
brasileiros padecem em razão dos baixos estoques dos bancos de
sangue, e tal situação pode ser revertida a partir dessa iniciativa
voluntária”
(FÁBIO ROMEU CANTON FILHO).
Este Advogado periodicamente faz aquela doação e mais uma
vez cumpriu com seu dever cívico e humanitário referido por CANTON logo no
último dia do ano passado (enquanto ocorria a tradicional Corrida Internacional 'São
Silvestre'), com a doação de 450 ml de 'puro sangue' B NEGATIVO para Vocês
Cidadanias lá no Banco de Sangue da BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO – www.bpsp.org.br – sob protocolo nº 2013029981.
E o caro colega Advogado? E a cara colega Advogada? Já
fizeram a doação de sangue da Campanha da CAASP? Basta checar as condições
para doar: Não são aceitas como doadoras pessoas com febre ou emagrecimento
acentuado sem causa definida, indivíduos com gânglios pelo corpo sem causa

aparente, indivíduos com diarreia prolongada, portadores de vírus HIV ou causadores
de hapatites, pessoas que mantiveram relação sexual com desconhecidos ou com
parceiros ocasionais no último ano, indivíduos que sejam ou tenham sido usuários de
drogas injetáveis, usuários de cocaína por via nasal ou crack, pessoas que
mantiveram relação sexual com parceiro com alguma das características acima,
indivíduos que contraíram malária ou visitaram área de risco dessa doença há menos
de 12 meses.
Não basta ser Advogado ou Advogada, temos que participar
pois segundo a matéria referida, apenas 1,9% dos brasileiros e brasileiras colaboram
com bancos de sangue, quando a média mundial varia de 3% a 5% (dados da
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE)! Uma das profissões mais organizadas e
mobilizadas para a causa pública e democrática – como historicamente é a
Advocacia brasileira em geral e paulista em particular – pode e deve contribuir com
dezenas de milhares de doadores e doadoras periodicamente.
Caso tenha a saúde em condições, favor programar sua doação
navegando pelo portal eletrônico da CAASP – www.caasp.org.br – ou naquele
Banco de Sangue de sua preferência, caso já seja doador ou doadora, como faz este
Cidadão. Caso não tenha a saúde em condições, favor recuperá-la antes da doação
(só podemos ajudar outras pessoas quando estamos bem, claro).
Muito obrigado por sua doação! Assim faremos a cada dia um
Brasil amanhã melhor que hoje!
Republicanamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649
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