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Vamos ampliar o apoio à nossa greve

Orientações para quem pretende doar sangue no 
hemocentro do Hospital das Clínicas em São Paulo

Secretaria de Comunicação

A Fundação Pró-Sangue recebe 
grupos de diversas instituições, ge-
ralmente no Posto Clínicas realiza 
o agendamento de grupos com no 
máximo 50 candidatos a doação 
para o período da manhã e 50 a 
tarde. Para um melhor atendimen-
to sugerimos que compareçam ao 
longo do dia, devido a capacidade 
de atendimento do posto de coleta.
O endereço do Posto Clínicas é Av. 

Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 
1º andar - Cerqueira César - São 
Paulo. Neste link você pode conferir 
os endereços dos postos de coleta 
e horário de atendimento (http://
prosangue.sp.gov.br/doacao/Ende-
recos.aspx).
Todos os candidatos à doação de-
verão trazer documento original, 
oficial e com foto (RG ou Carteira 
de Habilitação) e estar cientes dos 

requisitos básicos para doação, 
assim como os impedimentos tem-
porários e definitivos. Lembrando 
que outros impedimentos poderão 
ser identificados durante a entrevista 
de triagem, no dia da doação.
No site da Pró-Sangue, você tam-
bém pode acessar os links dos requi-
sitos e quem não pode doar: http://
www.prosangue.sp.gov.br/artigos/
quem_nao_pode_doar.

Encaminhamos, anexo, modelo de carta que os 
comandos de greve e os professores devem 
levar a todas as igrejas, templos, centros e 

demais espaços religiosos e de reunião em todas as 
cidades, solicitando que seja lida aos presentes.
Caso haja recusa, sugerimos que esta carta seja 
multiplicada para distribuição nas portas desses locais, 
de forma a tornar públicas as razões e a situação de 
nossa greve, para que a população possa nos aju-
dar, pressionando o Governo Estadual a negociar, 
apresentando propostas sobre as quais possamos 
deliberar.
Neste momento em que a mídia e o Governo se 
unem para atacar a nossa greve, temos que buscar 
todo o apoio possível. Por isso, as subsedes, os co-
mandos e os professores tem que ser muito ativos 
e criativos.
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Somos professores estaduais em greve desde o dia 13 
de março de 2015. 

Não estamos aqui para falar mal ou brigar com o Gover-
nador. Estamos aqui hoje para pedir o apoio de todos vocês 
ao nosso movimento, que é justo e visa melhorar a escola 
pública estadual, onde seus filhos e filhas estudam.

Somos professores de mais de cinco mil escolas estadu-
ais de São Paulo e enfrentamos graves problemas para de-
senvolver nosso trabalho. Trabalhamos muito e ganhamos 
muito pouco. O Governo Estadual fechou pelo menos 3.390 
classes neste ano. As classes estão superlotadas, houve 
demissão de professores, foram cortadas verbas para as 
escolas, que sofrem com falta de material e falta de manu-
tenção.

Nós temos ensino superior completo, mas recebemos 
muito menos que os outros profissionais que têm a mesma 
formação que nós. Vocês acham isso justo? Todos esses 
profissionais precisaram de professores para se formar.

Enfrentamos muitas pressões e ameaças nas escolas 
por exercermos nosso legítimo e constitucional direito de 
greve. Por isso, precisamos de apoio para que o Governa-
dor e o Secretário da Educação nos ouçam e apresentem 
propostas para que possamos voltar ao trabalho.

Desde já agradecemos sua atenção o seu apoio.

Professores estaduais em greve.


