
                          

 

 

Relatório das ações realizadas durante o Outubro Rosa 

 

O Movimento Outubro Rosa é conhecido mundialmente pela realização de ações de 

conscientização e prevenção ao câncer de mama. No Paraná, as ações são 

coordenadas pelo Instituto Humsol, de Curitiba. 

 Neste relatório constam as ações incentivadas pelo Movimento Nós Podemos Paraná, 

pelos Nós Podemos nos municípios e ações organizadas por outras instituições e 

apoiadas pelo Nós Podemos Paraná.  

Foram mobilizadas 28.232 pessoas em 56 municípios 

Loanda 

No dia 27 de outubro, os acadêmicos do 3º ano do curso de Pedagogia participaram da 

Mostra de Profissões da Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná na FACINOR, 

de Loanda. Eles organizaram a “Sala Rosa” e aderiram à campanha “Outubro Rosa”. 

Além da decoração rosa, a sala teve banners e folders sobre os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM).  

Além disso, durante o mês de outubro, o CAPS e a FACINOR de Loanda realizaram uma 

série de atividades para divulgar o Outubro Rosa. Eles colocaram um laço rosa na 

fachada do CAPS e da Clínica da Mulher. Os alunos de enfermagem da FACINOR 

(Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná) fizeram uma palestra para os 

pacientes do CAPS sobre a prevenção do câncer de mama e distribuíram brindes 

confeccionados pelo pessoal do CAPS. Os laços rosa também estiveram presentes e 

foram utilizados por funcionários e pacientes do CAPS. As mulheres do CAPS 



mantiveram suas unhas pintadas de rosa durante todo o mês de outubro eles 

divulgaram a iniciativa em suas redes sociais.  

 

Contenda 

No dia 31 de outubro, as alunas do Colégio Sesi CIC realizaram uma palestra de 

sensibilização do projeto Sesi Amiga, onde foi abordado o tema de prevenção ao 

câncer de mama para 40 meninas. 

 

Jaguariaíva 

Durante todo o mês de outubro, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e 
Unidades Básicas de Saúde participaram da campanha "Mês Rosa - Mulher que se ama 
se cuida", vestindo camisetas cor de rosa para apoiar e incentivar as mulheres da 
cidade a realizar o exame preventivo de câncer de colo de útero. Na Unidade Básica de 
Saúde Central - Dr. Hélio Araújo de Masi, foram realizados cerca de 160 exames 
preventivos.  
Também na cidade de Jaguariaíva, funcionários e professores do SENAI aderiram à 
campanha, vestindo-se de rosa. 

 

Paranavaí 

No dia 26 de setembro, durante todo o dia a Secretaria da Saúde, Unimed e Nós 
Podemos Paraná realizaram um série de atividades em prol do Outubro Rosa. Em 
frente ao teatro municipal, a Secretaria da Saúde realizou mini palestras sobre câncer 
de mama e autoexame. A Unimed de Paranavaí apresentou um projeto que eles 
desenvolvem com o nome Curso para Gestantes. O movimento Nós Podemos 
Paranavaí apresentou os ODM e distribuiu materiais de divulgação e manteve expostos 
os banners dos ODM. Por fim foram distribuídas fitas rosa simbolizando o Outubro 
Rosa. Mais de 200 mulheres passaram pelo local e receberam as fitas. 

 

No dia 27 de outubro, o SESI/SENAI de Paranavaí realizou uma ação em prol do 
Outubro Rosa. No auditório da unidade aconteceu uma palestra informativa sobre a 
prevenção e conscientização do câncer de mama e foi articulada pelo Movimento Nós 



Podemos Paranavaí. O evento recebeu mais de 40 mulheres e contou com a 
participação das colaboradoras do Sistema FIEP.  

 

 

 

Araucária 

No dia 20 de outubro, foi realizada uma ação na empresa TransTupi, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde de Araucária. A enfermeira Ana Maria Fuga esteve na 
empresa para realizar uma palestra sobre prevenção e conscientização do câncer de 
mama e câncer de colo. Na palestra, ela ressaltou a importância do autoexame e 
explicou melhor como realizá-lo. Ana também falou sobre o câncer de mama nos 
homens e que também é importante ter esse cuidado. A ação também serviu para 
divulgar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Participaram da 
atividade 45 colaboradoras da empresa. 

De 24 a 28 de outubro, a Faculdade Fanesp realizou palestra sobre o combate ao câncer 
de mama e distribuição de laços rosa. 

Na Liquigás, durante todo o mês, foram distribuídos laços rosa e orientações sobre a 
prevenção do câncer de mama. Cerca de 10 pessoas foram sensibilizadas. 

 

 

Guaporema 

No dia 25 de outubro foi realizada uma palestra de conscientização sobre o câncer de 
mama e a saúde da mulher. A palestra foi realizada em parceria com o Departamento 
de Saúde do município e enfatizou a detecção precoce do câncer de mama, seu 
tratamento e fatores de risco da doença. Cada participante de palestra recebeu um 
laço rosa que caracterizou a ação e serviu como forma de divulgação da iniciativa 
Outubro Rosa para outras pessoas. 

 



Londrina 

No dia 4 de outubro foi realizado o lançamento da campanha “Outubro Rosa”, na 
Câmara Municipal, em Londrina. A campanha tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a prevenção do câncer de mama. Na cidade, foram iluminados de 
rosa o Museu Histórico de Londrina, a antena da Unopar (Universidade Norte do 
Paraná), a antena da RPC TV e a Concha Acústica de Londrina. A empresa de transporte 
Viação Garcia pintou dois de seus ônibus de rosa.  
Já no dia 22 de outubro, foi realizada uma grande manifestação na Concha Acústica de 
Londrina e uma caminhada no calçadão da cidade para divulgar o Outubro Rosa. Nesse 
dia, as mulheres foram convidadas a participar do 1° Encontro para troca de 
experiências entre grupos de gestantes voluntárias de Londrina e região, que será 
realizado no dia 25 de outubro.  

O SESI Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e o Poder Rosa, 
promoveu no dia 4 de outubro um encontro para 80 mulheres do projeto Mulheres 
Inventando Moda. O encontro abordou os temas de prevenção do câncer de mama e 
colo do útero. 

No evento foram ministradas palestras relevantes ao tema, depoimentos de pessoas 
em tratamento e sensibilização de profissionais da saúde para a realização dos exames 
preventivos. 

Durante o mês de outubro, para dar continuidade a esta atividade, as participantes do 
projeto terão atendimento especial para acompanhamento médico e a realização de 
exames ginecológicos.  

 

Cascavel 

O Instituto GRPCOM promoveu uma palestra para 50 colaboradoras sobre prevenção 
ao câncer de mama e distribuiu fitas cor de rosa. 

A Secretaria Municipal de Saúde distribui o e-mail marketing de divulgação do Outubro 
Rosa para todo o seu mailing. 

A Rádio CBN fez uma matéria sobre o Outubro Rosa. 



Foz do Iguaçu 

Na primeira semana do mês de outubro foram distribuídas fitas rosa para 70 alunas do 
Colégio Sesi. Além disso, foram distribuídos 266 folders com dicas de prevenção ao 
câncer de mama. 

No dia 24 de outubro, no Sesi, aconteceu uma palestra  preventiva para 50  pais dos 
alunos durante reunião do Colégio SESI. 

A unidade do Sesi no município também foi decorada com um laço rosa e os 30 
colaboradores, na semana de 19 a 28 de outubro, vestiram uma roupa cor de rosa 

No dia 3 de outubro foi encaminhado um cartão eletrônico com dicas de prevenção ao 
câncer de mama para 133  mães dos alunos do Colégio Sesi.  

O lançamento da 5ª Jornada de Prevenção ao Câncer de Mama aconteceu no dia 19 de 
outubro e foi realizada pelo Provopar, Secretaria de Saúde e de Educação, Fundação 
Cultural e ACIFI. Como atividade que antecede a jornada foram realizadas palestras 
educativas sobre o tema por profissionais de SUS e uma equipe de saúde percorreu 
residências em busca de mulheres que precisam fazer o exame preventivo. Foram 
beneficiadas 700 mulheres. 

O letreiro da ACIFI também foi iluminado com a cor rosa. A prefeita de Fortaleza fez 
uma fala de mobilização para o movimento Outubro Rosa em seu discurso no 60º  
Reunião Geral da Federação Nacional de Prefeitos que aconteceu em Foz do Iguaçu no 
dia 17 de novembro. Participaram da reunião, 120 pessoas. 

A administração do shopping Iguassu Boulevard também decidiu instalar um laço 
gigante na fachada do prédio durante todo o mês de outubro.  

A administração pública municipal também promoveu a iluminação rosa de prédios 
públicos da cidade. Entre eles, Fundação Cultural, Provopar, Antiga Secretaria de 
Turismo, CE Bartolomeu Mitre. 

A loja Descontão também decorou a sua fachada em alusão ao Outubro Rosa. 

Uma vereadora do município disponibilizou 10 pontos de outdoor na cidade para 
sensibilização da prevenção através de campanha intitulada: Pense Rosa. 

Coronel Domingos Soares 

Durante todo o mês de outubro foram realizadas palestras de prevenção ao câncer de 
mama para 600 alunos do Programa Atleta do Futuro e colaboradores de empresas 
parceiras do programa.  

Toledo 

Foi realizada uma conscientização sobre prevenção ao câncer de mama para as mães 
das crianças do projeto Atleta do Futuro de Toledo. A conscientização aconteceu para 



que essas mães saibam maneiras de prevenção ao câncer de mama, como o 
autoexame e a mamografia. Cada criança levou para casa um bilhete sobre a 
importância do exame de mama e também uma fitinha rosa, como símbolo da 
iniciativa. 

No dia 18, o programa Bem Estar SESI e SENAI, juntamente com voluntárias da Junior 
Achievement realizaram uma divulgação da iniciativa de prevenção ao câncer de 
mama. As alunas de pilates do programa combinaram de usar camisetas rosa durante 
todo o mês de outubro. Na última semana de outubro, uma enfermeira do SESI foi 
convidada para realizar uma palestra sobre prevenção do câncer de mama e a 
importância do autoexame e da mamografia. 

No dia 10 de outubro os colaboradores do Sesi vestiram camiseta e laço cor de rosa 
como forma de divulgar o Outubro Rosa. 

A indústria Sadia, durante todo o mês, as funcionárias do SESI que trabalham na área 
do lazer e saúde vestiram-se de rosa. 

No dia 18 de outubro, o projeto SESI SENAI na Escola Indústria Itinerante encerrou as  
suas atividades com a campanha do Outubro Rosa no Colégio Estadual Esperança 
Favaretto Covatti, em Toledo – Turma de 8ª série, beneficiando 85 alunos. 

 

 

Paraíso do Norte 

A Coopcana, indústria de Paraíso do Norte, realizou no dia 27 de outubro uma palestra 
para mais de 200 colaboradoras de prevenção ao câncer de mama. A palestra foi 
ministrada pela médica Unimed de Paranavaí, Maria Emília Bezerra da Costa. Cada 
participante foi presenteada com uma camiseta sobre o tema, o que ajudou na 
divulgação do evento.  



 

Bandeirantes 

A unidade do Sesi/Senai de Bandeirantes realizou palestras em 12 empresas e dois 
colégios localizados no norte do Paraná sobre a prevenção do câncer de mama, 
durante o Outubro Rosa. Essas ações sensibilizaram mais de 6250 pessoas. As 
empresas e escolas que receberam a palestra foram: Aramon, Dacalda, Extinpel, 
Rouprin, Platina Roupas, Yazaki, Frangos Pioneiro, Café Iguaçu, Indústria Liberatti, 
Santos Andirá, Yoki, Palmindaya, Senai Casa Aberta de Santo Antônio da Platina, 
Colégio Rui Barbosa e o Colégio Sesi Bandeirantes. 

A unidade também realizou a sensibilização com os seus funcionários, que vieram 
todos os dias com fitas rosas, símbolo do Outubro Rosa. 

 

Ampére 

No dia 18 de outubro, os colaboradores do Sesi Ampére usaram uma roupa ou 
acessório da cor rosa para divulgar a campanha. Participaram da atividade 30 
colaboradores. 

Curitiba 

Nos dias 8 e 9 de outubro foi realizada a Feira da Primavera pela Igreja Batista, na 
comunidade Tanguá. Na oportunidade enfermeiras voluntárias realizaram palestras 
sobre prevenção do câncer de mama e houve a distribuição de fitas rosa. 



A Faculdade Unibrasil iluminou o prédio da cor rosa durante todo o mês de outubro. 

O SESI Ginástica na Empresa atuou na Betel Produtos Descartáveis promovendo a 
distribuição de laços rosa e orientações sobre a prevenção do câncer de mama para 20 
colaboradores. 

Na segunda quinzena do mês de outubro, nas empresas Permution e Granotec, foram 
repassadas informações sobre prevenção do câncer de mama beneficiando 85 
pessoas. 

Durante todo o mês de outubro, foram articuladas ações em prol do Outubro Rosa na 
Região Metropolitana de Curitiba em prol do Outubro Rosa. Uma delas foi o SESI 
Ginástica na Empresa, onde os colaboradores e funcionários de várias empresas de 
Curitiba receberam um laço rosa e informações sobre a prevenção do câncer de 
mama. As empresas que participaram da ação foram: Pimpão Ltda, Empresa Guimaro e 

Empresa Betel. Foram beneficiadas cerca de 35 mulheres. 

Dois Vizinhos 
Durante todo o mês, os colaboradores do Sesi Dois Vizinhos usaram uma fita rosa 
simbolizando a campanha. 

Irati 

No dia 7 de outubro, a imagem de Nossa Senhora das Graças foi iluminada com a cor 
rosa, simbolizando a prevenção do câncer de mama. 

A empresa Yasaki promoveu nos dias 24 e 25 de outubro um estande com equipe da 
saúde passando orientações sobre a prevenção ao câncer de mama, distribuição de 
brindes, ginástica laboral com mensagens e divulgação de vídeos sobre o Outubro 
Rosa. Foram sensibilizadas 1200 pessoas. 

Marechal Cândido Rondon 

 

No dia 30 de setembro, cerca de 300 mulheres participaram de uma palestra com a 
presidente do Instituto Humsol de abertura do Outubro Rosa. A palestra foi organizada 
pelo Conselho da Mulher Empresária e Associação Comercial Industrial e 
Agropecuária(Acimacar). 



No dia 3 de outubro foi realizada no Sesi uma palestra sobre câncer de mama para 80 
alunos do Senai que estudam no turno da noite. Está palestra também foi realizada 
para 200 alunos do Colégio Sesi. Neste dia os colaboradores e alunos do Sesi também 
usaram uma camiseta cor de rosa e aconteceu a distribuição de fitas para 300 
colaboradores e alunos. Os alunos que fazem parte do projeto Atleta do Futuro 
também receberam a fita cor de rosa. 

No dia 6 de outubro foi realizada também para 250  alunos do Colégio Sesi uma 
palestra com uma mulher que venceu o câncer, relatando a sua experiência. 

No dia 8 de outubro foi realizada uma caminhada pelo Outubro Rosa  em parceria com 
o Conselho da Mulher Empresária totalizando 2000 pessoas. Através desta mesma 
parceria as vitrines das lojas foram decoradas de rosa. Foram sensibilizadas 3000 
pessoas. 

No dia 21 de outubro, durante o Senai Casa Aberta, os colaboradores usaram camiseta 
cor de rosa. 

O encerramento das atividades do Outubro Rosa aconteceu no dia 28 de outubro com 
uma palestra para as famílias dos alunos da Educação Infantil do Sesi. Foram 
sensibilizadas 100 pessoas. 

Maria Helena 

No dia 4 de outubro foi realizada uma reunião com 100 pais dos alunos do Colégio 
Estadual sobre a importância do autoexame e folders de prevenção ao câncer de 
mama. 

Medianeira 

No município foi realizada uma sensibilização pelo Outubro Rosa na primeira semana 
de outubro promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de 
Saúde, Rotaract Club Medianeira e Uopeccan. Durante todo o mês, nos postos de 
saúde – inclusive aos sábados, foi realizado um plantão para a realização de exames 
preventivos do câncer no cólo do útero. 

Palmas 

Durante todo o mês, foi realizado no Sesi para os 50 alunos do programa Sesi Aleta do 
Futuro a distribuição de fitas por de rosa e uma vez na semana eles vestiram uma 
camiseta cor de rosa. Além disso, a partir do dia 19/10 foi iluminado de rosa 
monumentos públicos e históricos. Em parceria com a Igreja católica informações 
foram repassadas no início e no final das missas. De 24 a 31 de outubro, em parceria 
com o Instituto Tecnológico Federal do Paraná foi realizada uma campanha de 
conscientização em um dos quiosques da Praça Bom Jesus.  

Paranaguá 

Durante todo o mês, em parceria com a Prefeitura Municipal, monumentos públicos e 
históricos foram iluminados de rosa. 



Almirante Tamandaré 
No dia 26 de outubro foi uma palestra de sensibilização  do projeto Sesi Amiga, por 
meio da qual foi abordado o tema da prevenção ao câncer de mama pelas alunas do 
Colégio Sesi CIC, para 43 meninas 

Pato Branco 

No dia 7 setembro, o Grupo de Apoio à Mama (Gama)realizou um chá beneficente 
para cerca de 100 pessoas com o objetivo de captar recursos para a casa que apoia a 
mulher com câncer. 

No dia 12 de outubro foi realizado um dia especial para os garis e margaridas da 
cidade, organizado pelo Grupo de Apoio à Mama (Gama) com dicas de prevenção ao 
câncer de mama, dia da beleza e sorteio de brindes para 50 pessoas.  

Durante todo o mês de outubro, no Sesi, cerca de 80 pessoas foram sensibilizadas 
sobre prevenção ao câncer de mama com a utilização de fitas cor de rosa pelos 
funcionários e alunos.  

Uma palestra de prevenção ao câncer de mama foi realizada pela enfermeira do Sesi 
para 170 alunas do Colégio Sesi. 

A caminhada Rosa, organizada pelo Gama, foi realizada no dia 14 de outubro com a 
distribuição de fitas, folders e balões rosa. Participaram cerca de 200 pessoas. 

No dia 17 de outubro, o Movimento Nós Podemos Pato Branco promoveu uma 
palestra sobre o Outubro Rosa. A palestra foi realizada na unidade do SESI/SENAI de 
Pato Branco com a enfermeira Silvania de Agostinho Bussolaro e contou com a 
participação das funcionárias da unidade. Ela falou sobre a importância do autoexame 
de mama e da mamografia. Silvania destacou para as mulheres que é preciso reservar 
pelo menos um dia ao mês para fazer o autoexame. 

No dia 25 de outubro, aconteceu uma apresentação de danças, no Teatro Municipal, 
onde a renda será revertida para o projeto GAMA, participaram do evento 400 pessoas 

No dia 29 de outubro, o Sesi e o Gama, realizaram a 1ª corrida contra o câncer que 
reuniu 300 participantes.  

Durante todo o mês, o Gama e Emilia Sako (Madrinha do Outubro Rosa), promoveram 
palestras em várias empresas do município beneficiando 3000 pessoas. Também foram 
realizados debates nas rádios e TV´s sobre o tema. 

Quitandinha 

No dia 7 de outubro, as alunas do Colégio SESI Rio Negro que participam do projeto 
SESI Amiga, realizaram uma palestra no Colégio Eleutério F.de Andrade para 130 
alunas do período da manhã e tarde. 



 

 

 

 

 

 

Umuarama 

 
Durante o mês de Outubro, os 26 voluntários da Junior Achievement, aplicaram aos 
programas alguma peça na cor rosa e explicaram o porquê de tal ação. Ainda na  
entrada principal da unidade Sesi/Senai de Umuarama foi fixado um cartaz 
sensibilizando sobre a prevenção do câncer de mama. 

Os 35 colaboradores do Sesi/Senai todas as segundas-feiras do mês de outubro 
trabalharam com uma peça de roupa na cor de Rosa. 

Também foi colocado um laço rosa na torre da unidade do Sesi/Senai. A Prefeitura 
Municipal de Umuarama, em uma das suas principais praças da cidade, colocou um 
cartaz sobre o outubro Rosa, conscientizando sobre o câncer de mama. Além disso, a 
prefeitura promoveu ações de conscientização e prevenção na principal praça da 
cidade nos dias 17, 24 e 31 de outubro.  

Na empresa Paraguaçu, no dia 27 de outubro, os 80 funcionários da empresa 
utilizaram o laço rosa. 

De 20 a 22 de outubro, durante o Senai Casa Aberta, no evento os participantes 
receberam na recepção o laço rosa, símbolo do Outubro rosa e na clínica da unidade 



acadêmicos do curso de enfermagem informando e sensibilizando sobre o câncer de 
mama. Cerca de 800 pessoas foram sensibilizadas. 

Os 80 alunos do colégio Sesi receberam um laço rosa para usarem durante o mês. 

Arapongas 
No dia 3 de outubro, no Espaço Cidadão, aconteceu a distribuição de folders 
informativos de prevenção contra o câncer de mama e os colaboradores usaram fitas 
cor de rosa. No dia 18 de outubro aconteceu no Sesi Arapongas a distribuição de 
folders informativos sobre o câncer de mama e a distribuição de fitas cor de rosa.  

No dia 4 de novembro, o Movimento Nós Podemos Arapongas, promoveu uma 
palestra de conscientização do câncer de mama e distribuição de folders informativos. 
Foram sensibilizadas 16 pessoas. 

No dia 21 de outubro, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros  (CISAM), realizou 

uma carreata com a participação de 110 automóveis. 

Mandirituba 
No dia 20 de outubro foi uma palestra de sensibilização  do projeto Sesi Amiga, por 
meio da qual foi abordado o tema da prevenção ao câncer de mama pelas alunas do 
Colégio Sesi CIC, para 97 meninas. 

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um 
mutirão de coleta do exame preventivo de câncer no cólo do útero e autoexame da 
mama beneficiando 175 mulheres. 

Na indústria Diplomata, durante todo o mês, aconteceu uma campanha de prevenção 
ao câncer de mama com as suas colaboradoras. 

Rio Branco do Sul 

No dia 22 de outubro, foi realizado no município um mutirão em prol da saúde da 
mulher pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram feitas ações durante o dia todo. 
Assuntos como a prevenção do câncer de colo, útero e de mama foram tratados no 
mutirão, tendo como uma das ações da programação a realização de exames 
preventivos às doenças mencionadas. 

Terra Roxa 

A equipe do lazer e da Junior Achievement do SESI se vestiram durante todo o mês 
uma camiseta rosa e utilizaram um laço rosa.  

Andirá 
Na indústria Santos Andirá, o Sesi realizou uma palestra de prevenção ao câncer de 
mama para 100 colaboradoras 

Ponta Grossa 
Palestras sobre a prevenção do câncer de mama, divulgação de panfletos e laço rosa 



entre os funcionários e alunos, incluindo os participantes do Cozinha Brasil que ocorre 
na unidade durante o mês, decoração rosa e os funcionários vestindo rosa, 
aconteceram de de 20 a 31 de outubro. Cerca de 150 pessoas foram sensibilizadas. 

Campina Grande do Sul 
O Movimento Nós Podemos Campina Grande do Sul e Secretaria Municipal de Saúde, 
de 19 a 27 de outubro, foram realizadas ações educativas de prevenção a câncer de 
mama. 

Piraquara 

O Movimento Nós Podemos Piraquara e a Câmara de Vereadores realizou no dia 31 de 
outubro uma caminhada de prevenção ao câncer de mama.  

 
Maringá 

No dia 17 de outubro, lacinhos cor de rosa foram distribuídos para os 90 funcionários 
do Sesi e Senai e em todas as sextas-feiras, os 30 funcionários do Sesi vestiram uma 
peça da cor rosa.   

A RPC também iluminou a antena da emissora da cor rosa durante todo o mês de 
outubro e também produziu reportagens sobre a atividade. 

No dia 25 de outubro, na Associação Comercial e Industrial de Maringá (ACIM) e foi 
realizada uma palestra com 17 associados da ACIM, para conscientização e prevenção 
do câncer de mama de colo de útero. 

Durante o mês de outubro também foi E-mail marketing do Outubro Rosa foi enviado 
aos funcionários da organização Software by Maringá 

Quarto Centenário 
No dia 24 de outubro, no Centro Cultural, aconteceu uma palestra das meninas do Sesi 
Amiga para meninas que estão sendo capacitadas para disseminar atividades de 
prevenção a gravidez na adolescência.  

Cianorte 
No dia 17 de outubro aconteceu a distribuição de fitas cor de rosa para os 
colaboradores do Sesi Maringá e foi realizada uma palestra de prevenção ao câncer de 
mama para os alunos do Colégio Sesi. Cerca de 60 pessoas foram sensibilizadas. 

Iretama 
A Secretaria Municipal de Saúde conversou com as mulheres da cidade e lhes mostrou 
a importância da prevenção do câncer. Foram distribuídos folders informativos e fichas 
de cadastramento, para que essas realizem o preventivo na unidade de saúde. Foram 
sensibilizadas 15 mulheres. 



Santa Mariana 
No dia 20 de outubro, na indústria Palmindaya, foi realizada uma palestra de 
prevenção ao câncer de mama para 100 colaboradoras. 

Campo Mourão 

A TV Carajás distribuiu folders informativos contra o câncer de mama e colo de útero 
para a população. 

Guarapuava 
No dia 22 de outubro, o Nós Podemos Guarapuava, o Sesi e o Senai, durante o Senai 
Casa Aberta foi montada uma tenda na rua para a divulgação do Outubro Rosa. Cerca 
de 250 pessoas foram sensibilizadas. 

Neste mesmo dia, a Prefeitura Municipal e o Nós Podemos Guarapuava promoveram  
palestras para cerca de 100 mulheres na Clínica da Mulher sobre prevenção do câncer 
de mama e marcaram mamografias para as mulheres presentes 

De 17 a 23 de outubro, a Prefeitura e o Movimento Nós Podemos Guarapuava 
iluminaram de rosa o chafariz e a Clínica da Mulher. 
 
Santa Helena 

As 50 crianças e funcionários do CMEI Meu Cantinho usaram um lacinho rosa e 
distribuíram cartões com datas, horários e locais das coletas dos exames da Campanha 
Municipal de Prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde e de Educação realizaram 
uma campanha de prevenção ao câncer de mama. 

Ibaiti 
No dia 20 de outubro, o Sesi realizou na indústria Liberatti, uma palestra de prevenção 
ao câncer de mama com 250 colaboradoras.  

Guaporema 

No dia 25 de outubro, a Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, em parceria 
com o Departamento de Saúde promoveram palestras de prevenção ao câncer de 
mama. Foram sensibilizadas 18 pessoas. 

Bandeirantes 
No dia 28 de outubro, no Colégio Sesi, aconteceu uma palestra com orientações sobre 
a antecipação do diagnóstico com o autoexame. Foram sensibilizadas 215 pessoas. 

Jacarezinho 
No dia 17 de outubro, na empresa Dacalda, o Sesi promoveu uma palestra de 
prevenção ao câncer de mama para 60 colaboradores. 

No Colégio Rui Barbosa, o Sesi realizou uma palestra de prevenção ao câncer de mama 
para 2200 alunos. 



Santo Antonio da Platina 
No dia 17 de 18 de outubro aconteceram palestras de prevenção ao câncer de mama 
nas empresas Extinpel, Aramon, Rouprin, Platina Roupas, Yazaki para 1970 
colaboradores. As atividades foram promovidas pelo Sesi. 

No dia 21 de outubro, durante o Sesi, Senai Casa Aberta, aconteceu uma palestra de 
prevenção ao câncer de mama para 100 pessoas. 

Joaquim Távora 
No dia 18 de outubro, o Sesi realizou na indústria Frangos Pioneiro uma palestra de 
prevenção ao câncer de mama e autoexame para 200 colaboradoras. No dia 21 de 
outubro, a palestra beneficiou 850 colaboradoras. 

Cornélio Procópio 
No dia 19 de outubro, o Sesi promoveu na indústria Café Iguaçu uma palestra de 
prevenção para câncer de mama para 180 colaboradoras. 

Jaguariaíva 
Durante o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de 
Saúde, se mobilizaram para realizar exames preventivos de câncer de mama e câncer 
de colo de útero. Foram sensibilizadas 360 mulheres. 

No dia 28 de outubro, no Senai, foi realizado o Dia Rosa onde os 8 colaboradores 
vestiram camiseta da cor rosa. 

Medianeira 

No dia 22 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e 
Rotaract realizaram um mutirão para conscientizar sobre a importância da prevenção 
do câncer de colo de útero e de mama. Foram sensibilizadas 300 pessoas. 

No dia 31 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde 
realizou uma palestra para mulheres no CPC Arandurá. Cerca de 100 pessoas foram 
beneficiadas. 
 
Matelândia 

No dia 25 de outubro, a Faculdade Fama, promoveu uma palestra de orientação, 
especialmente, para as mulheres sobre o câncer de mama, uso de medicamentos 
hormonais e coleta de preventivo. Foram sensibilizadas 50 pessoas. 

Missal 
A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma campanha para coleta do exame 
preventivo do câncer no cólon do útero e autoexame das mamas. Cerca de 40 pessoas 
foram sensibilizadas. 

Bocaiúva do Sul 
De 24 a 28 de outubro, aconteceu uma sensibilização dos alunos do Colégio Sesi. 
Posteriormente, alunos voluntários, juntamente com a pedagoga, decoraram o colégio 



com laços, luzes e outros motivos na cor rosa. Os alunos vestiram a cor rosa e 
participaram de uma palestra ministrada pela enfermeira Daniele Andreata Broleani, 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bocaiúva do Sul. Dando continuidade às ações e 
estimulando a participação cidadã, alunos voluntários foram às ruas e aos comércios 
da cidade conscientizar as pessoas por meio de informações que podem salvar vidas. 
Cerca de 60 pessoas foram sensibilizadas. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Bocaiúva do Sul iniciou a Campanha do Câncer de 
Mama de 24 a 28 de novembro, colocando laços grandes cor de rosa como símbolo do 
Câncer de Mama nos prédios públicos da prefeitura. Os profissionais de saúde das 
Estratégias de Saúde da Família estavam no local para distribuição material educativo 
e prestando informações sobre os exames de mama, pois essa mobilização teve como 
objetivo chamar a atenção do público feminino para a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e dos exames preventivos, como o autoexame de mama. 

São José dos Pinhais 

 
No dia 27 de outubro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais e a Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais promoveram uma palestra com Tania Gomes “O 
Chaveiro da Vida” e apresentação do Coral Cantarolando. Foram sensibilizadas 95 
mulheres. 

No dia 28 de outubro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais e o Colégio Sesi 
realizaram a distribuição de laços rosa para colaboradores e alunos do Colégio, 
alongamento coordenado pela professora Carla e caminhada pelo centro da cidade 
com a distribuição de materiais informativos sobre prevenção do câncer de mama. 
Foram realizadas em duas etapas, período manhã e tarde. Participaram da ação 65 
alunos e foram distribuídos 400 folders. Neste mesmo dia, aconteceu uma palestra na 
Magius Metalúrgica para 57 colaboradoras.  

No dia 30 de outubro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais e o Paraná Golf 
promoveram um Torneio de Golf em homenagem à Tania Gomes, distribuição de laços 
rosa, depoimentos de vitoriosas, apresentação de teatro e entrega de prêmios. Foram 
sensibilizadas cerca de 90 mulheres. 



No dia 5 de novembro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais e Clube 
Paraná Golf, realizaram um torneio de Golf Channel, distribuição de laços rosa, onde os 
participantes foram orientados a utilizarem peças rosas em homenagem à ação. 
Participaram da ação 55 pessoas. 

No dia 10 de novembro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais e Cebeja 
foram realizadas palestras, apresentação de teatro e depoimentos para alunos e 
professores. Participaram cerca de 140 alunos. 

No dia 23 de novembro, o Movimento Nós Podemos São José dos Pinhais, Instituto 
Humsol, Companhia Área Azul, realizaram uma ação que será realizada no Aeroporto 
Afonso Pena, com palestra e depoimentos para  comissários de bordo que repassarão 
informações para passageiros de dois voos, e distribuiremos materiais informativos e 
laços para todos os funcionários e transeuntes das dependências do Aeroporto. 
Previsão de mais de 1000 pessoas. 

Durante o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais 
realizou ações de prevenção, informativas, encaminhamento de mamografias, 
distribuição de laços rosas, mutirões para realização de mamografias, entre outras 
atividades. Foram realizadas 440 mamografias e 2000 pessoas sensibilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


