"Sensação de fazer o
bem e de dever
cumprido. Estamos
salvando vidas e um
dia podemos ser nós,
a precisar de
iniciativas como
essa". Lucas Alves

#NÓS
SALVAMOS
VIDAS
"Meu pai precisou e
eu fui a doadora.
Depois disso, não
parei mais e sempre
incentivo os amigos.
Doar sangue é uma
ação humanitária".
Daniela de Freitas

"Hoje, eu estou fazendo
isso por alguém, mas
amanhã pode ser eu ou
um familiar precisando.
Doar sangue é uma
ação que salva vidas".
Elias Gomes

"Empatia,
amor ao
próximo, e
uma vontade
imensa de
ajudar. Isso
me motiva
estar aqui",
Dayane Maciel

"Minha irmã já
precisou de sangue
uma vez e estou aqui,
retribuindo também o
que alguém já fez pela
minha família".
Jesirene Lopes

""O altruísmo fala
mais alto e eu sei que
posso ajudar muita
gente com esse ato".
Gabriel de Oliveira

"Eu sempre doei
sangue por iniciativa
própria e hoje, ao
lado de amigos do
trabalho, é uma
sensação ainda
melhor, porque é
uma união de forças
em torno de uma
causa que não é só
minha, mas de
todos". Gustavo
Campos.

"Sempre tive interesse
e, em algumas
oportunidades, não
consegui concretizar.
Hoje deu certo.
Campanhas como esta
devemos abraçar,
envolver e estimular
outras pessoas a
fazerem o mesmo.

"Mesmo com a divulgação,
ainda tem pessoas que, por
falta de informação e até
de preguiça, não se
interessam pelo assunto.
Essa mobilização é
estimulante e um incentivo
à doação".
Tábata Romeiro

Ruana Ribeiro.

Estou aqui porque sei
que posso ajudar
muita gente.
Viviane Xavier

“O que me motiva
estar aqui é a certeza
de que meu sangue
pode salvar muitas
vidas. Tem bem
maior que isso?”
Franco Souza

"Comecei a doar cedo, desde os
16 anos. Tenho consciência de
que muita gente precisa e
sempre que pudermos sair de
casa para doar sangue,
devemos fazê-lo. É uma atitude
simples. É um ato de amor".
Grazielly Ferreira
www.assefaz.org.br

