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HEMOCENTRO HERBERT DE SOUZA CONVOCA
DOADORES DURANTE JUNHO VERMELHO
Objetivo é aumentar o número de doações de sangue e reforçar os estoques do Hemocentro 
do HUPE, lembrando o Dia Mundial do Doador, comemorado em 14 de junho
O Hemocentro Herbert de 
Souza, do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE), lançou 
no sábado (01/06) a campanha 
“Junho Vermelho”. O objetivo é 
reforçar os estoques e aumentar 
o número de doadores. O banco 
de sangue do HUPE faz parte da 
rede de serviços de Hematolo-
gia do Estado do Rio de Janeiro, 
e atende pacientes com doenças 
hematológicas, que dependem do 
sangue de outras pessoas rotinei-
ramente, possibilita transfusões 
para pacientes de emergências, 
cirurgias e também transplan-
tes de medula óssea. A campanha 
aproveita o Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue (14/06) para lem-
brar durante todo o mês que os 
estoques precisam ser mantidos. 

O banco realiza, em média, 350 
transfusões por mês. Em 2018 
foram registradas aproximada-
mente 3 mil e seiscentas doações. 
O número é baixo se comparado a 
anos anteriores. Em 2013, foram 
realizadas mais de 7 mil doações e 
desde então o número vem apresen-
tando queda. O banco atende em 
média 15 pessoas por dia, quando o 
ideal seria pelo menos o dobro. 

Para a médica Flávia Bandeira, 
professora da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) e responsá-
vel técnica do banco de sangue, é 
necessário transformar a cultura 
em torno da doação de sangue. 
“É muito importante que a popu-
lação compreenda a importância 
da doação de sangue, de forma 

regular. Em junho, com a chegada 
de temperaturas mais frias, obser-
vamos queda no número de doa-
ções que segue assim durante o 
inverno e férias. No HUPE, esta-
remos em campanha durante todo 
o mês de junho, lembrando que é 
graças aos doadores e doadoras 
de sangue que conseguimos man-
ter cirurgias, transplantes e tra-
tamento clínico para os nossos 
usuários”, revela. 

O Hemocentro Herbert de Souza 
está localizado no Boulevard 28 
de Setembro, 77, emVila Isabel. 
As doações podem ser realizadas 
todos os dias, das 7h às 14h.

O banco de sangue do HUPE atende 
pacientes com doenças hematológicas, 
que dependem do sangue de outras 
pessoas rotineiramente, possibilitando 
transfusões para pacientes de 
emergências e cirurgias. 
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 �SEGUNDA, DIA 10 
 � PALESTRA: às 14h, no Insti-

tuto de Estudos Sociais e Políticos 
(IESP), a professora Mani Tebet con-
duz a palestra “Gênero, estigma e  
moralidades na implementa-
ção do Bolsa Família“. A entrada é 
franca e não é necessária inscrição  
prévia. O IESP fica na Rua da 
Matriz, 82 – Botafogo. Mais infor-
mações pelo site www.iesp.uerj.br  
ou pelo telefone 2266-8300. 

 �TERÇA, DIA 11 
 � ANIVERSÁRIO: a partir das 18h, na 

Capela Ecumênica, campus Maracanã, a 
Direção da Faculdade de Serviço Social 
(FSS) realiza cerimônia em comemoração 
aos 75 anos da unidade. A Capela Ecumê-
nica no Pavilhão Reitor João Lyra Filho, 
campus Maracanã. Mais informações pelo 
e-mail: direcao.fss.uerj@gmail.com ou  
pelo telefone (21) 2334-0291.

 �QUARTA, DIA 12 
 � EXPOSIÇÃO: de hoje até 27 de 

julho, de segunda a sexta-feira, das 
10h às 18h, e aos sábados, das 14h às 
18h, em parceria com o Ecomuseu da 
Ilha Grande, o Museu de Arte Moderna 
(MAM) de Resende recebe a expo-
sição Arte Recicla. Com curadoria de 
Elaine Ferreira Torres e Ricardo Lima, 

a exposição apresenta os trabalhos de 
cinco artistas. O objetivo é conscientizar 
a população sobre a necessidade de reu-
tilizar o lixo, que iria para rios e praias. 
A entrada é gratuita. O MAM de Resende  
fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, 101 – Centro.  
Informações pelo telefone (24) 3360-6155.

 �QUINTA, DIA 13 
 � DOAÇÃO: encerra-se a campanha 

de doação de alimentos promovida pela 
Faculdade de Educação da Baixada Flu-
minense (FEBF), em parceria com a 
Escola Municipal Ruy Barbosa. A ação é 
em referência ao Dia Mundial do Refu-
giado, celebrado no dia 20. Os alimentos 
deverão ser entregues na FEBF, loca-
lizada à Rua General. Manoel Rabelo, 
s/n – Vila São Luís, Duque de Caxias.  
Mais Informações no site www.febf.uerj.
br  ou  pelo telefone 3651-8536.
 � CURSO DE EXTENSÃO: começam 

as inscrições para o curso de especiali-
zação em “Gênero e Sexualidade”, ofe-
recido pelo Centro  Latino-Americano 
em Sexualidade e Direitos Humanos 
(CLAM). O curso é na modalidade  semi-
presencial, com carga horária de 436 
horas  (68 horas presenciais na UERJ), e 
voltado a graduados nas áreas de Educa-
ção, Saúde e Ciências Humanas e Sociais. 
Mais informações, inscrições e pelo site  
www.site.ims.uerj.br ou pelo telefone 
2334-0235.

 �SEXTA, DIA 14
 � MESTRADO E DOUTORADO: 

encerram-se as inscrições para o Pro-
grama de Pós-graduação em Ciên-
cias Computacionais, oferecido pelo  
Instituto de Matemática e Estatística 
(IME). O curso é direcionado, prefe-
rencialmente, aos profissionais com 
formação em Matemática, Física, 
Ciência da Computação, Estatís-
tica, Ciências Atuariais, Economia, 
Administração, Engenharia, Ciências  
Biológicas e da Saúde ou áreas afins. 
O curso tem duração de dois anos, 
com início a partir do 2º semes-
tre de 2019. A taxa de inscrição é 
R$ 100,00 (cem reais). Mais infor-
mações no site www.ime.uerj.br ou  
pelo telefone 2334-0144.
 � SEMINÁRIO: às 16h, no Insti-

tuto de Estudos Sociais e Políticos 
(IESP), acontece o seminário “Alger-
non Sidney: um pensador do século 
XVII”, ministrado pelo sociólogo 
Luís Falcão, tendo Marcelo Jas-
min (PUC-Rio) e Paulo Cassimiro  
(IESP) como debatedores. O evento 
é aberto ao público em geral e não 
precisa de inscrição prévia. O IESP 
fica na Rua da Matriz, 82 – Botafogo.  
Mais informações pelo site www.iesp.
uerj.br ou pelo telefone 2266-8300.
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