
 
 
Não ter o mínimo necessário para se alimentar, nutrir o próprio corpo, é uma realidade               

cruel e desumana, que ainda tortura, desespera, humilha - e mata! - pessoas de todas as                
idades e etnias em vários países do mundo. Erradicar a miséria, além de ser o compromisso                
primordial de qualquer governo, deveria também ser o objetivo de cada cidadão de uma              
sociedade onde ainda há gente morrendo por não ter o que comer. Por isso mobilizamos               
alunos, professores e demais colaboradores para participarem de nossa campanha de doação            
de alimentos. Sabemos que, com pequenas atitudes, podemos mudar o mundo. 

 
Nós dos CAs ajudamos com doação! Junte-se a nós, doe alimentos! 



 
 

Quando vamos falar da importância da doação de sangue devemos sempre nos colocar             
na condição de uma pessoa que poderá precisar de sangue a qualquer momento, lembrando              
sempre que acidentes podem ocorrer em qualquer momento e com qualquer pessoa. 
Doar sangue é um ato de solidariedade. Para entender como é importante doar sangue, você               
precisa primeiramente entender que se trata de um ato que poderá salvar vidas, que é o bem                 
mais precioso que podemos ter. Cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. 

Então, se você ainda não reconhece completamente a importância do ato de doar             
sangue, procure entender que se trata de um ato que poderá salvar vidas de entes queridos, de                 
pessoas que você não conhece e a sua própria vida, já que todos nós temos a mesma coisa                  
dentro de nós: sangue. 



O Trote Solidário realizado entre o CANECA, CAEMA e o CATEX, tem como objetivo 
fazer a integração dos calouros no qual visa práticas de ações socialmente responsáveis, que 
envolve a participação de alunos, professores e colaboradores da Instituição, com o propósito 
de transformar a sociedade do entorno da universidade, com intuito também humanitário, o 
trote consiste na doação de sangue no HEMOSC de Blumenau, localizado na rua Theodoro 
Holtrup, 40 - Vila Nova, a doação acontece durante o mês de agosto. Para doar sangue é só 
comparecer com RG e informar a universidade e o curso, você receberá um comprovante de 
doação que deve ser entregue para o seu CA. 



 


