GM comemora aniversário de 8 anos com doação de sangue e recreação
Sáb, 29 de Agosto de 2015 09:52 -

Em comemoração aos oito anos de Guarda Municipal (GM) completados nesta sexta-feira (28),
uma série de atividades está programada para o fim de semana.
A primeira ação consistiu na doação de sangue dos agentes da GM no Hemocentro de
Maringá. Outra ação será realizada no domingo, a partir das 9h até as 17h na praça da
Secretaria de Trânsito e Segurança (Setrans), onde será oferecido à comunidade um momento
de recreação. Aproximadamente 40 agentes da Guarda Municipal doaram sangue na manhã
desta sexta-feira, além de promoverem a campanha de doação no lado externo do
Hemocentro. O agente Joel Cezario dos Santos já era doador de sangue, e aproveitou o
momento para fazer o bem a quem precisa. “
Aproveitando a oportunidade de aniversário da Guarda Municipal e o fato de que estão sempre
precisando de sangue no banco, a nossa intenção é realmente ajudar e incentivar para que
outras pessoas doem
”, disse ele, que está há três anos e meio na GM.
O estoque de sangue tem a média variada conforme o período do ano. Campanhas assim são
importantes tanto para quem precisa quanto pelo estímulo. O horário de atendimento do
Hemocentro é de segunda a sexta-feira das 7 horas às 18h30 e também aos sábados, das 7
horas às 12h30. O interessado passa por um cadastramento e uma triagem para avaliação
médica, que verifica o estado clínico de cada pessoa e a aptidão para doar. Não é necessário
estar em jejum para fazer a doação e todo o processo demora cerca de 40 minutos.
Dúvidas e informações sobre a doação podem ser tiradas pelo telefone (44) 3011-9151.
No domingo (30) a Guarda Municipal estará ao longo de todo o dia recebendo a comunidade
na praça da Setrans, na Avenida Gastão Vidigal, número 421, antigo aeroporto. As ações
serão realizadas das 9 às 17 horas com distribuição de sucos, pipoca e algodão-doce,
brinquedos para crianças como cama elástica e tobogã inflável, apresentação com teatro de
palhaços Clown e demonstração dos equipamentos da GM, com passeio nas viaturas no pátio
da Secretaria. {jcomments off}
Atualmente o efetivo da GM é composto por 132 Guardas Municipais e 171 Guardas
Patrimoniais.
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