
Ter entre 18 e 55 anos;

Apresentar documento 
de identidade com foto;

Estar em bom estado 
geral de saúde;

Não ter doença infeccio-
sa ou incapacitante;

Não ter doença neoplá-
sica (câncer), hematoló-
gica (do sangue) ou do 
sistema imunológico;

Algumas complicações 
de saúde não são impedi-
tivas para doação, sendo 
analisado caso a caso.

PARA DOAR

Que tal ajudar Paulo 
a achar um doador?
Interessados serão 
levados à capital para 
coleta de sangue e 
cadastro. Viagem será 
na terça e faz parte de 
campanha da Liga

Campanha da Liga foi lançada nesta semana

MEDULA ÓSSEA

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Oque iniciou com o 
pedido de ajuda de 
uma família santa-

cruzense pode se tornar uma 
corrente maior e beneficiar 
outras pessoas. Isso porque a 
Liga Feminina de Combate ao 
Câncer de Santa Cruz do Sul 
lançou na terça-feira, dia 1º, 
campanha de doação de me-
dula óssea, que além de levar 
doadores até o Hemocentro 
de Porto Alegre para ajudar 
Paulo Alberto Fagundes Ju-
nior - que luta contra uma 
leucemia aguda -, vai abas-
tecer o banco da capital com 
mais cadastros. A iniciativa 
é realizada em parceria com 
o Lions Clube Santa Cruz do 
Sul e a Associação de Amparo 
à Vida (Aprovi).

O primeiro ônibus que 
levará os doadores, de forma 
gratuita, para a capital gaú-
cha, sairá de Santa Cruz na 
próxima terça-feira, dia 8, às 
5 horas. Para participar, é só 
entrar em contato com a Liga, 
através do telefone (51) 3719-
5819. Segundo a presidente 
da entidade, Michele Henn 
Waechter, é importante que a 
comunidade se junte à causa. 
“Hoje, para ser um doador, a 
pessoa tem que ir até Porto 

TALIANA HICKMANN

Você conhece o líder da sua empresa? Os seus 
produtos, os clientes, os fornecedores? O seu real 
papel na empresa? Você conhece a sua família? Seus 
pais, seu par, seus filhos? O que acontece no coti-
diano de cada um deles? Quem são os professores 
de seus filhos? Quem é o cabeleireiro do seu par e 
dos seus filhos? Quais são os gostos, as habilidades 
e as competências de cada um deles?

Todas essas perguntas são provocativas e convi-
dam você à reflexão sobre o quanto conhece aquilo 
com o qual convive no dia a dia, as coisas das quais 
você depende ou que dependem de você. 

Quanto mais conhecimento você tiver, mais vai 
poder lidar com as várias situações que se apresen-
tam no dia a dia. Conhecimento abre portas, algumas 
inesperadas.

Assim, no mundo corporativo de hoje é inadmissí-
vel que o gestor não conheça profundamente os seus 
profissionais e os processos internos. O que se vê 
ainda, no entanto, são gestores que conhecem bem 
uma área específica e que se apoiam em outros cole-
gas gestores para desenvolver e executar as tarefas 
das demais áreas sob sua responsabilidade. Este 
perfil de gestor tem vida curta no mercado atual. 

A empresa quer contar com gestores pró ativos, 
que tenham visão holística, que pensem de maneira 
crítica novos métodos, em ações que outras pes-
soas, absorvidas pelo dia a dia, jamais pensariam. 
O mercado requer gestores com insights, criativos 
e inovadores.

Nossa vida é feita de redes de relacionamentos e 
todos estamos ligados, pelo menos, a seis pessoas. 
São os seis graus de separação, uma teoria ampla-
mente divulgada nos anos 80 e que teve origem a 
partir de um estudo científico desenvolvido pelo 
psicólogo Stanley Milgram, de que, no mundo, são 
necessários no máximo seis laços de amizade para 
que duas pessoas quaisquer estejam ligadas.

Neste sentido, o escritor, e doutor em Física Fritjof 
Capra, considera que as distâncias entre as pessoas 
podem ser ainda menores. Em seu livro Conexões 
Ocultas, aponta que “as últimas descobertas cientifi-
cas mostraram que todas as formas de vida, desde as 
células mais primitivas até as sociedades humanas, 
suas empresas e estados nacionais e até mesmo 
sua economia global, organizaram-se segundo o 
mesmo padrão e os mesmos princípios básicos: o 
padrão em rede”. 

Assim como o gestor da empresa, que deve ter 
visão holística e conhecer os processos e seus pro-
fissionais, em nossa vida temos que conhecer as 
pessoas que fazem parte dela e as influências que 
promovem. 

Poderá ler mais a respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Na luta contra a leucemia

ACIMA DA MÉDIA
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Paulo Alberto Fagundes 
Junior, 34 anos, o santa-
cruzense que motivou a 
campanha de doação de 
medula óssea promovi-
da pela Liga, luta contra 
a leucemia aguda desde 
julho de 2018. Há um mês 
está internado no Hospital 
Santa Rita, complexo Santa 
Casa de Porto Alegre, para 
realizar quimioterapia.  Paulo aguarda transplante

DIVULGAÇÃO

Alegre, em horário comercial, 
de segunda a sexta-feira, o 
que dificulta a doação. Mas, 
com a campanha queremos 
facilitar esse processo”, re-
vela. Além disso, a ideia é 
continuar as viagens para a 
capital e, para ajudar a cus-
tear os gastos com transporte, 
a comunidade pode fazer 
doações por meio de uma 
vaquinha online, acessada 
através da descrição “Ônibus 
para POA - Campanha de 
Doação de Medula”.

A DOAÇÃO
 No Hemocentro, em Porto 

Alegre, será realizada a coleta 
de uma amostra de sangue de 
cada voluntário, e efetivado 
seu cadastro junto ao banco. 
Segundo a hematologista 
Bruna Fischer Baldissera, 
nesse primeiro momento são 
testados os grupos de genes a 
partir da amostra de sangue. 
“Se o doador for compatível 
com algum paciente que está 
na fila de espera, ele será 
avisado e poderá realizar o 

procedimento para a coleta 
da medula óssea”, explica. 
Dessa forma, para Michele, é 
importante que os possíveis 
doadores estejam dispostos 
a fazer a coleta quando fo-
rem procurados e cientes de 
que além do Paulo, podem 
ser compatíveis com outros 
pacientes. 

De acordo com a hemato-
logista Bruna Fischer Baldis-
sera, ele precisa contar com a 
mobilização da comunidade 
para encontrar um doador o 
quanto antes. “Conforme o 
tempo passa, a leucemia vai 
ficando mais resistente. E o 
Paulo já passou por dois es-
tágios de tratamento e agora 
precisa realizar o transplan-
te”, revela. 


