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Hemominas celebra o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue 

 

Além de participar da campanha “Somos todos do mesmo Sangue”,  reunindo 

hemocentros de todo o  país para comemorar  o Dia Nacional do Doador de Sangue, 

celebrado no dia 25 de novembro, a Fundação Hemominas vai desenvolver uma 

programação local em suas unidades.  

 

As atividades, embora restritas devido à pandemia da Covid, que desaconselha a 

aglomeração de pessoas, visam a homenagear o doador que, com seu ato solidário, 

contribui para salvar a vida dos cerca dos oito mil pacientes atendidos nos ambulatórios 

da Fundação, além daqueles assistidos em hospitais.   

 

Hemocentro de Pouso Alegre 

As homenagens aos doadores começaram no dia 16/11 e vão até o dia 27, com entrega 

de diplomas e camisetas.  No dia 25 – Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue – os 

doadores terão um lanche especial. 

 

Hemocentro de Belo Horizonte 

Entrega de camisetas aos doadores. 

 

Hemocentro de Uberaba  

De 21 a 28 de novembro, os doadores receberão camisetas. Os que tiverem 10 doações 

ou mais também receberão Diplomas. Haverá ainda entrega de Diplomas de Honra ao 

Mérito. 

 

Hemocentro de Juiz de Fora  

Atividades: entrega de camiseta alusiva à causa da doação, com customização no dia 

25/11. 
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Hemocentro de Montes Claros  

Nos dias 24 e 25 de novembro, de 11h30 às 13h00, haverá diplomação no auditório da 

unidade das seguintes categorias: 

24 de novembro – Categoria PRATA 

25 de novembro – Categorias OURO e DIAMANTE 

OBS: os demais diplomados receberão notificação para buscar a homenagem na 

unidade. 

A programação, no período de 23 de novembro a 4 de dezembro, prevê ainda lanche 

especial diariamente para os doadores que comparecerem. 

 

Hemonúcleo de Patos de Minas 

Além de lanche especial para os doadores durante a semana do dia 23 a 27/11/2020, 

haverá distribuição de camisetas com um cartão de agradecimento. Durante a coleta 

serão entregues Diplomas para cada categoria (Azul, Bronze, Prata, Ouro e Diamante) – 

três homenageados a cada dia. 

 

Unidade de Coleta de Betim 

No dia 25, a unidade terá a participação de uma parceira caracterizada de palhaça, para 

conscientizar os candidatos sobre a   importância da doação de sangue. 

 

Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek 

No sábado, 21/11, o HJK recebe 30 candidatos do grupo “Oferta de Amor” para doação 

de sangue e cadastro de medula óssea. Eles serão atendidos em horário diferenciado, a 

partir de 12h30 (após as atividades normais do dia). Esta ação é organizada pela doadora 

Camila Fontes, que dá continuidade à captação de doadores realizada antes pelo seu 

noivo, que faleceu de leucemia em 2018.  

 

Hemonúcleo de Divinópolis  

Entrega de camisetas, lanche especial e entrega de Diplomas das categorias Ouro e 

Diamante. Os demais serão encaminhas pelo correio, com um cartão de agradecimento. 
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Hemocentro de Uberlândia  

A unidade terá uma atração especial: Decoração do ciclo do sangue, com o tema “Chuva 

de Amor”. Durante toda a semana, os doadores receberão   Kit com salgados, suco Prats, 

Açaí Tribomix, com direito ao Café Cajubá, uma maleta surpresa, além de camisetas e 

chaveiros com tipagem sanguínea específica.  

 

Hemonúcleo de São João del-Rei  

Divulgação na mídia com mensagens de agradecimento, parabenizando a todos os 

doadores pela data; oferta de lanche especial durante toda a semana, distribuição de 

lembranças aos doadores que comparecerem na Unidade, ofertadas pela Empresa Divina 

Terra; distribuição de camisas a todos os candidatos, de 23 a 27/11/2020.  

 

Hemonúcleo de Passos 

Serão contemplados com diplomas aos doadores com mais de 10 doações. Todos que 

comparecerem na unidade receberão lembranças alusivas à data. Serão atendidos 60 

doadores diariamente. Para o dia 25 de novembro, está prevista uma missa em 

homenagem aos doadores e servidores, com distribuição de lembranças e entrega de 

diplomas. 

 

Mais informações para imprensa: 

Assessoria de Comunicação Social: comunicacao@hemominas.mg.gov.br  

Tels.: (37) 99872-7917 / (31) 99448-3555 

Hemocentro de Montes Claros: (38) 3218-7814 

Hemocentro de Belo Horizonte (HBH): (31) 3768-4500   

Hemocentro de Pouso Alegre: (35) 3449-9909  

Hemocentro de Uberaba: (34) 3074-3222 

Hemocentro de Uberlândia - (34) 3088-9204 

Unidade de Coleta de Betim: (031) 3512 1050  

Hemonúcleo de Divinópolis: (37) 3216-6513 

Hemonúcleo SJR - (032) 3322-2900   

Hemonúcleo de Passos: (35) 3211-4800 
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Posto de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek: (31) 3390-8000 

Hemonúcleo de Patos de Minas: (34) 2106-2600 

 

 
 

 


