
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA 

3 de junho, segunda-feira 

9h     
Abertura Oficial das atividades do Junho Vermelho e 5ª Quinzena Municipal de 
Conscientização à Doação de Sangue, instituídos por leis municipais. Durante a solenidade 
será feito o anúncio oficial do local onde funcionará a nova unidade de coleta de sangue do 
Hemocentro Regional de Londrina.  
  
Local 
Antigo Pronto Socorro da Clínica Odontológica Universitária (COU) 
Rua Pernambuco, 540, Centro 
 
4 de junho, terça- feira 
14h às 17h 
Panfletagem sobre a importância da doação de sangue por estudantes de medicina da 
UEL/IFMSA em semáforos de Londrina. 
 
Local             

Semáforo da Avenida Juscelino Kubitschek no cruzamento com a Rua Pernambuco 
 
 
5 de junho,quarta- feira 

9h30       
Lançamento das atividades oficiais do Junho Vermelho e 5ª Quinzena Municipal de 
Conscientização à Doação de Sangue, instituídos por leis municipais, para a comunidade da 
Rede Municipal de Ensino.  
 
Atividade pedagógica: criação de slogan sobre o tema “Doação de Sangue” por alunos e pais. 
 
Local             

Escola Municipal Senador Gaspar Veloso 
Rua Aliomar Baleeiro, 175, Conjunto Habitacional Sebastião de Melo César, na região Norte.  
 
 



10 de junho, segunda- feira 

10h 
Lançamento oficial da exposição itinerante “Gotas de Vida” nas lojas da Companhia 
Paranaense de Energia (Copel). O evento vai retratar histórias de doadores de sangue e 
pacientes receptores por meio de fotos, vídeos e depoimentos em comemoração ao Junho 
Vermelho e 5ª Quinzena Municipal de Doação de Sangue.  
 
Local 
Rua Pará, 1225, Centro ( Unidade de atendimento da Copel)  
 
11 de junho, terça- feira 

14h às 17h  
Panfletagem sobre a importância da doação de sangue por estudantes de medicina da 
UEL/IFMSA em semáforos de Londrina. 
 
Local 
Semáforo da Avenida Tiradentes (em frente ao Shopping Com-Tour) 
 
14 de junho, sexta-feira 
13h às 18h – Celebração alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue  com o tema “Sangue 
seguro para todos” estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
  
Local 

Hemocentro Regional de Londrina  
Rua Cláudio Donizete Cavalieri, 156 ( ao lado do Hospital Universitário) 
 
18 de junho, terça-feira  

14h30        
Cerimônia de encerramento da 5ª Quinzena Municipal de Conscientização à            Doação 
de Sangue com entrega de certificados de Reconhecimento Público aos grupos de doadores 
de sangue provenientes de municípios da região metropolitana de Londrina. 
 
Local    

Câmara Municipal de Londrina 
Rua Governador Parigot de Souza, 145 

 

Programação permanente 

Iluminação Especial do SESC Cadeião 

Durante o mês de Junho, a equipe do SESC Cadeião vai promover a iluminação na cor 
vermelha do prédio onde está instalada a sede órgão (Rua Sergipe, 52) e realizar a distribuição 
de material educativo com o tema “Doação de Sangue”.  
 
Palestras de conscientização por alunos da UEL  
Alunos de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que integram a Federação 
Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA/Brasil) promoverão palestras 
com o tema “Doação de Sangue” dirigidas a empresas e entidades interessadas em abordar o 
assunto com os colaboradores.   
 
Exposição de banner na Junta Comercial, Sincolon e Acil  
Exposição de banner e distribuição de material educativo referente ao Junho Vermelho e 5ª 
Quinzena Municipal de  Conscientização à Doação de Sangue nas sedes do escritório 
regional da Junta Comercial do Paraná (Rua Espírito Santo, 199); do Sindicato dos 
Contabilistas de Londrina e Região (Sincolon – Rua Espírito Santo, 199) e da Associação 



Comercial e Industrial de Londrina (Acil – Edifício Palácio do Comércio, Rua Minas Gerais, 
297). 
 
Arquidiocese de Londrina  
Distribuição de cartazes e divulgação da importância da “doação de sangue” durante as missas 
e as reuniões das equipes da Ação Evangelizadora Pastoral.  
 
Comunidade Evangélica 
Realização do “Culto Vermelho” pelas Igrejas Evangélicas todos os domingos do mês de junho, 
além de palestras nas reuniões semanais dos grupos de estudo religioso. 
 
 


