
 

          

                     

Relatório do evento “Caminhada da Conscientização da Diabétes” 

“Conscientização da doação de orgãos”  

 

Os cinco Lions de Franca ( Centro, Sobral, Imperador, Cidade Nova e 

Inovação), em parceria com a Santa Casa de Franca, realizaram uma 

“Caminhada da Conscientização da Diabétes” e “Conscientização da Doação 

de Orgãos”.                                                                                                                                

Data- 30/09/2017 

Roteiro: 

- 07h30 – concentração da caminhada em frente a Panificadora Estrela  

- 08h – Início da caminhada – pela rua Dr. Júlio Cardoso >Voluntários da 

Franca >Major Claudiano chegando a praça Nossa Senhora da Conceição. 

 Antes e durante a caminhada foi feita a divulgação através da Rádio 

Imperador, Jornal Diário da Franca. 

 Durante a Caminhada foram feitas divulgações através de faixas, 

banners e locução do trio elétrico chamando a atenção da população 

para a prevenção do diabetes e Doação de  

Órgãos. 

 



 

 No início e no final da Caminhada os professores da Academia Acqua 

Center  

 Houve a participação dos companheiros (as) de todos os clubes cada 

qual com seu estandarte, assim como de profissionais da área da saúde, 

estudantes dos cursos de (enfermagem, medicina, odonto, 

fonoaudiologia, podologia). 

 Havendo uma intensa participação do público no trajeto da Caminhada. 

 

EVENTO- FEIRA DA SAÚDE  

      Os cinco Lions de Franca ( Centro, Sobral, Imperador, Cidade Nova e 

Inovação), em parceria com a Santa Casa de Franca, emparceria com a Santa 

Casa de Franca, realizaram no dia 30/09/2017na praça central Nossa Senhora 

da Conceição em Franca-SP  a “ Feira da Saúde”.                                                                                                                     

 A realização da Feira da Saúde teve início às 9:00h  

 Na Feira da Saúde foram ofertados os seguintes atendimentos: 

Teste de glicemia; Conscientização da doação de órgãos; Prevenção 

bucal; Aferição da pressão; Acuidade visual; Podologia; Cadastro para 

solicitação de Prótese mamaria externa; Prevenção através da mama 

amiga do câncer mamaria; Acuidade Auditiva; Valorização da Vida. 

Com envolvimento de 71 profissionais que tiveram presentes nos 

atendimentos específicos de cada item relacionado. 

As pessoas envolvidas como voluntárias também tiveram participação 

ativa mediante alguns atendimentos e na ajuda da organização como 

um todo, num total de três pessoas. 

Companheiros (as) dos cinco clubes de Franca, Lions Clube de Franca 

Centro; Lions Clube de Franca Sobral; Lions Clube de Franca Imperador; 

Lions Clube de Franca Cidade Nova; Lions Clube de Franca Inovação, 

num total de 60 companheiros (as), 

A presença do coordenador da Divisão E3 Cl. Adriano Migani Teixeira, 

e do Assessor Distrital de Conscientização acerca da Diabetes Cl. 

Antenor Luiz Borges e de sua cal. Tânia Margarida Ivok do Lion Clube 

de Monte Azul Paulista, incluindo também o PDG CMJ Alcides Viotto 

PDG 89/90.  

         Todos os atendimentos de conscientização e de prevenção ao           

diabetes e aos demais relacionados totalizou 1055 pessoas atendidas. 

Parceiros envolvidos:  

Café Terreiro; Rádio Franca Imperador; Santa Casa de Franca; Rizzati 

&Cia; Jornal Diário da Franca; estudantes da Universidade de Franca, 

ETEC Paula Souza. 

 

 



 

 Divulgação do Evento 

 

 1- Rádio Imperador  

 

Rádio Imperador, Pop Mundi e Lions 
realizam Feira da Saúde em Franca 

Samuel Cintra20/09/2017 19:02 

A 1ª Feira da Saúde que vai contar com o envolvimento dos cinco clubes do 
Lions será realizada no sábado, dia 30 de setembro, na Praça Nossa Senhora 
da Conceição, a Matriz, no Centro de Franca (SP). 

A abertura está prevista às 07:30 h com a realização da Caminhada de 
Conscientização da Diabetes que terá largada da Avenida Presidente Vargas 
em frente à Padaria Estrela em seguida percorrendo até o cruzamento da 
Avenida Major Nicácio, Rua Voluntários da Franca, Rua Major Claudiano e 
com chegada na praça da catedral. 

Durante todo o trajeto, os participantes estarão acompanhados por equipes de 
saúde, polícia militar e a animação com trio elétrico do Café Terreiro. O 
radialista Adamo Alves que diariamente apresenta o Programa Radar 
920 estará acompanhando todo o percurso e transmitindo ao vivo pela Rádio 
Imperador AM 920. 

A cobertura também será completa durante as atrações na Feira da Saúde 
onde serão instalados vários estandes com atendimentos gratuitos à 
população. 

Entre os serviços, testes do diabetes através de uma parceria do Lions Sobral 
com a Fundação Santa Casa de Misericórdia, atendimento de odontologia e 
fonoaudiologia em prestados por alunos e professores da Universidade de 
Franca (UNIFRAN),  

Aferição de pressão e primeiros socorros com Lions Cidade Nova, barraca da 
prótese mamaria e podologia com Lions do Centro, teste de audição com Lions 
Inovação e exames de visão com duas barracas com Lions Imperador.

http://www.popmundi.com.br/popradioimperador.asp
http://www.popmundi.com.br/popradioimperador.asp


Barracas serão 
montadas na Praça Matriz para realização da Feira da Saúde / Foto: Reprodução 

 

A equipe da Rádio Imperador e Pop Mundi também estará ao vivo na Praça 
Central com repórteres Samuel Cintra, Marcos de Paula, Thiago Garcia, 
Renato Vale e Renato Valim trazendo a participação dos ouvintes e da 
população que comparecer ao local para receber os atendimentos. 

“É mais uma oportunidade que todos terão para participar de eventos que 
buscam a melhoria da qualidade de vida. E se isso é bom para a população, 
nós não poderíamos ficar de fora, portanto, essa será mais uma cobertura 
exclusiva que todos poderão acompanhar ao vivo” disse a diretora artística da 
Rádio Imperador e Pop Mundi, Jacqueline Galgani. 

Além dos exames gratuitos, a população ainda terá a oportunidade de tirar 
fotos que poderão ser acessadas no Pop Mundi e concorrer aos prêmios que 
serão sorteados no dia do evento. 

#TodoMundoOuve 

 

 

A Rádio Imperador é a emissora líder em audiência na região. São 44 anos de 
história e o compromisso em levar entretenimento e 

informação imparcial, prestação de serviços e mensagens de otimismo e 
esperança aos ouvintes. 

Pioneira, foi a primeira da cidade a lançar o aplicativo gratuito que atualmente 
já conta com mais de 63 mil ouvintes que acompanham diariamente a 

http://www.popmundi.com.br/imperador.asp
https://www.facebook.com/portalpopmundi/


programação com qualidade de som digital. A tecnologia ainda é uma 
oportunidade para que o público tenha interação com locutores e participe do 
sorteio de brindes. 

 

Feira da Saúde oferece exames 
preventivos gratuitos no Centro 

Redação Pop Mundi30/09/2017 09:53 

A Caminhada de Prevenção da Diabetes deu a largada na manhã deste 
sábado (30) as atividades da 1ª Feira da Saúde organizada pelos cinco clubes 
do Lions na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, de Franca (SP). 

Puxada pelo trio elétrico do Café Terreiro, a população fez uma caminhada 
que saiu da Avenida Presidente Vargas e teve como ponto final a praça da 
matriz. 

No local o público conta com a realização de exames preventivos gratuitos, 
entre eles, aferição de pressão, diabetes, primeiros socorros, testes de 
audição e outros. 

A Rádio Imperador e o Pop Mundi acompanha tudo ao vivo com transmissão 
direto do estúdio móvel com a participação de todos os locutores. 

Veja como foi: 
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2- Publicação no Jornal Diário da Franca  

 

 

 

 



 

3- Álbum de fotos dos eventos Caminhada da Conscientização do Diabetes – 

Conscientização da Doação de Órgãos e Feira da Saúde   

  

 



 

 

 

 



 

 



 

  



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

PRESIDENTES DOS CLUBES LIONS INTEGRA DE FRANCA  

 

 Lions Clube de Franca Centro 

CMJ Roberto Luiz de Freitas  

 Lions Clube de Franca Cidade Nova  

Cl. Acácio Alves Teixeira Junior  

 Lions Clube de Franca Imperador  

Cl. Wagner Cézar Ferreira  

 Lions Clube de Franca Sobral 

Cal. Dalva Maria Pinheiro Folhas Damas 

 Lions Clube de Franca Cidade Nova  

Cal. Sônia Maria Gera  

 

AL- 2017/2018  

Distrito LC6 – Região E3  


