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Autor Stephen King apóia a Doação de Sangue 

King grava uma série de anúncios publicitários  

para Suncoast Communities Blood Bank 

 

Sarasota,FL – A maior parte do mundo associa o autor de best Sellers, Stephen King, à sua 

obra em si, incluindo “O Iluminado”, À Espera de Um Milagre e “Rita Hayworth e a Redenção 

de Shawshank”. Os residentes de Sarasota e Manatee logo verão outro lado de King. Em 12 de 

julho, Suncoast Communities Blood Bank (SCBB) lançará uma série de anúncios publicitários 

filmados por King, em apoio ao SCBB. 

 

Em 19 de junho de 1999, enquanto fazia uma caminhada no Maine, King foi atropelado por 

uma van e teve ferimentos graves. Ele credita aos doadores de sangue sua vida ter sido salva. 

King, que passa seus invernos em Sarasota County disse, “Em 1999 pessoas que eu nunca vi 

ajudaram a salvar minha vida. Doadores de sangue. Sou um doador de sangue agora, e eu 

dôo tão frequentemente quanto eu possa no Suncoast Communities Blood Bank.” 

 

“Tendo alguém como Stephen King, com o poder de espalhar a mensagem sobre a importância 

da doação de sangue, capturará a atenção de muitas pessoas. Isso beneficia os pacientes 

locais e os hospitais que servimos, e envia uma mensagem além de nossa comunidade, que 

doadores de sangue atuam um papel muito importante em salvar as vidas de vítimas de 

traumas,” disse Kevin Lindberg, chefe executivo do SCBB. 

 

King doou seu tempo para as filmagens dos takes, para televisão e rádio. Jayne Giroux, da 

Direção de Comunicação do SCBB, coordenou o projeto. “Como vocês poderiam esperar, King 

foi um profissional real, e foi um prazer trabalhar com ele. Depois de filmar, ele passou boa 

parte do tempo autografando livros para a equipe. Ele foi muito amável e teve um grande senso 

de humor.” Disse Giroux. Muita gente da equipe pretendia doar suas cópias para SCBB para 

premiar alguns doadores de sangue sortudos. “Quando King soube disto, no dia seguinte ele 



enviou mais de uma dúzia de livros autografados, incluindo algumas edições raras em caixas 

assinadas também pelo ilustrador,” disse Giroux. 

 

Os anúncios publicitários de King serão lançados em conjunto com a campanha do SCBB’s 6th 

Annual Boots VS.Badges. King gostou da idéia de ter feito compromisso com a campanha 

porque os socorristas também desempenharam um papel vital em salvar sua vida em 1999. “A 

vida é preciosa e eu não estaria aqui hoje não fosse pelas ações altruístas dos outros. É por 

isso que eu apóio Suncoast e sua missão.” afirmou King. Os anúncios irão ao ar em 12 de 

julho, e podem também ser vistos no site do SCBB, www.scbb.org. 

 

Sobre SCBB – Suncoast Communities Blood Bank (SCBB) é uma organização sem fins 

lucrativos registrada que provê um fornecimento confiável de produtos sanguíneos e serviços 

para nossa comunidade a mais de 60 anos. SCBB provê 100% dos produtos sanguíneos e 

serviços para o Sarasota Memorial Healthcare System, Manatee Memorial Hospital, Lakewood 

Ranch Medical Center, HealthSouth Rehabilitation Hospital of Sarasota, Doctors Hospital of 

Sarasota, DeSoto Memorial Hospital and Bayflite 2. SCBB é reconhecido como um distinto 

provedor com excelente serviço ao cliente e a rara capacidade de fornecer sangue no local dos 

serviços. Para doadores locais SCBB e mais informações, visite www.scbb.org ou ligue para 1-

866-97-BLOOD. 
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