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SINTESE HISTÓRICA DA CAMPANHA 

“BOMBEIRO SANGUE BOM - BOMBEIROS IBITINGA” 

 

A Campanha Bombeiro Sangue Bom teve inicio em 2.004 com 277 

doadores compostos em sua maioria por Bombeiros em sua hora de 

folga apenas na cidade de São Paulo.  

 

Em 2005 a campanha foi estendida para todo o Estado e evoluiu para 

quase 30.000 doações no mês de julho.  

 

No ano de 2013 alcançamos mais de 950 doadores e para este ano, 

2014, a nossa meta é atingir mais de 1.000 doações. 

 

O grande aumento foi conseguido graças ao conjunto de esforço entre a 

Prefeitura, órgãos de Imprensa e Empresas comprometidas em trabalhar 

em prol do social e de salvar vidas. 

 

Através desse esforço conjunto, foi possível melhorar a divulgação 

alcançando um número maior da população que teve acesso á 

informação e a conscientização da doação de sangue, nesse sentido, 

conseguimos aumentar substancialmente um grande número de 

doadores. 

 

Dá para imaginar quantas vidas essa Campanha ajudou a salvar? 

 

www.policiamilitar.sp.gov.br 



Mesmo de curta duração, talvez seja essa uma das ações sociais mais 

bonitas e objetivas que o Corpo de Bombeiros executa: Uma ação 

voltada para a vida. 

 

De verdade, todo Corpo de Bombeiros se esforçou para alcançar mais de 

30 mil doações no Estado de São Paulo. Marca essa que cabe destacar, 

não seria possível se não fosse a participação envolvente da sociedade, 

por grupos religiosos, policiais militares, entidades civis, empresas. 

 

Este ano em Ibitinga a Campanha “Bombeiro Sangue Bom” será 

realizada do dia 01 a 31 de Julho. 

  

Tem como meta aumentar a quantidade de doadores em relação ao ano 

passado, conscientizando e estimulando as pessoas da importância à 

doação de sangue, de forma periódica, através de ações junto às 

empresas que possuam Projetos Sociais afins, além de atividades e 

eventos que estejam em consonância com a Campanha, tendo como 

exemplo a realização do “Passeio ciclístico”, que será realizado 

no dia 04 de julho de 2014. 

 

A Base de Bombeiros de Ibitinga através do esforço conjunto da 

Prefeitura, empresas e entidades amigas e com preocupações sociais, 

estará envidando todos os esforços para manter e aumentar os estoques 

de sangue do Hemocentro do Hospital Amaral Carvalho e assim salvar 

várias vidas...   

 

“Herois não é quem possui super poderes, é quem faz o bem 

com aquilo que tem”. 


