“EU PREVINO ESTOU ROSA”
Campanha Outubro Rosa

Lançamento da Campanha: 05/10/2011 às 19h00min Memorial Curitiba
Encerramento:

27/10/2011 às 19h00min Teatro Paulo Autran

Outubro Rosa é uma campanha mundial de prevenção do câncer de mama,
campanha essa que acontece sempre no mês de Outubro, daí o nome
“Outubro Rosa”, na qual consiste em colorir toda a cidade de rosa, realizar
palestras informativas e de conscientização a população em relação à
prevenção dessa doença tão agressiva, que é o câncer. Bem como orientação
onde buscar auxílio e exames disponíveis pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Teremos como parceria para ministrar palestras nas regionais: INSTITUTO
HUMSOL.
Ações estas que serão desenvolvidas ao longo do mês na Rua da Cidadania
da Matriz, com colaboração dos funcionários e demais secretarias, os quais
estarão usando o símbolo mundial da campanha “LAÇO NA COR ROSA”.
Haverá orientações a todas as pessoas que participam de grupos
relacionados com os Núcleos de atendimento das Secretarias pertencentes
aos bairros desta Regional, e nas Unidades de Saúde Mãe Curitibana,
Ouvidor Pardinho e Capanema, distribuição do símbolo LAÇO ROSA aos
usuários em atendimento nas unidades.
Acontecerá também, iluminação cênica em alguns locais como: Jardim
Botânico, Praça do Japão, Paço da Liberdade, Palácio 29 de Março pela PMC.
Iniciativa própria da ACP, Shopping Palladium, Assembléia Legislativa do
Paraná e o Palácio Iguaçu, Empreendimentos Thá, Unibrasil.
As Praças e canteiros dos locais acima citados serão ornamentados com 01
milhão de flores “rosa”.

Proposta aos parceiros da Administração Regional da Matriz,
comerciantes, entidades e Associações.

*Os colaboradores usarem camisetas rosa ou símbolo da campanha “laço
Rosa” no dia do lançamento da campanha (05/10/2011) e se possível
durante o período da campanha.
*Divulgação através de redes sociais: e-mail, MSM, facebook
*Incentivo à comunidade/comerciantes a aderirem à campanha, colorindo
suas vitrines e ou iluminação rosa.
*Registrar as atividades dentro do mês.

AGENDA OUTUBRO – algumas atividades dentro do mês da Campanha

05/10 - Abertura Oficial do Movimento Outubro Rosa – Memorial de Curitiba
– “Nós somos o espetáculo”. 19h.
18/10 - SMELJ - Programa Pedala Curitiba – pedalando a vida com saúde –
concentração Praça Garibaldi 19h45min, saída 20h15min.
23/10 - SMELJ - Caminhada com Grupo da Melhor Idade – concentração
Parque Barigui – 09h00.
27/10 – Shopping Novo Batel – Teatro Paulo Autran – “Nós somos o
espetáculo” – 20h00

PREVINA O CÂNCER DE MAMA.

“Os números estatísticos de incidência de câncer de mama
na mulher despertam interesses nos pesquisadores, que
tentam traçar o perfil das mulheres buscando uma
correlação”. Mas em todos os tempos, as mulheres são tidas
como sensíveis melancólicas e emotivas, e sua feminilidade
assume muitas formas. Como base nessa realidade,
investiga-se realmente o papel dos fatores emocionais.
Bem, diante disso o INSTITUTO HUMSOL recomenda
ALEGRIA.
Se nosso estado, físico, e mental não estiverem em
harmonia, isso pode desencadear, várias doenças.
Ser Feliz sempre, Amar, brincar, assim se combate todos os
males e tristezas.
Portanto dance, cante, vá ao parque procure ser feliz.
Não deixe nada lhe impedir sua felicidade interior. Assim
você estará promovendo “a sua saúde...” “VIVA E SEJA
FELIZ...”.

Participe do OUTUBRO ROSA – Campanha Mundial de Prevenção ao Câncer
de Mama.
Visite nosso SITE e nosso
WWW.humsol.blogspot.com
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