


Joia  em prata e quartzo rosa 
     criada especialmente  
para o símbolo do projeto 



FINALIDADE DO PROJETO: 
  
LEVAR INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO A TODA POPULAÇÃO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA 
  
Adesão a Mobilização Internacional de ações que visam levar a importância da 
conscientização da  prevenção do Câncer de Mama.  
 
Através de eventos e ações, levar o esclarecimento e a conscientização sobre o câncer 
de mama 
Prevenir para não ter que remediar, pois em muitos casos, não há remédios... 
A prevenção e a detecção precoce é que fazem a maior diferença. 
 

META DO PROJETO:  
ERRADICAR A MORTALIDADE  PELO CANCER DE MAMA 
  

PROJETO PIRÂMIDE ROSA 
 

ESTE NÃO É UM PROJETO CASA DA AMIZADE FORÇA JACAREI... 
ESTE É UM PROJETO DO DISTIRO 4571! 



PROJETO PIRÂMIDE ROSA 
 

  
REALIZAÇÃO - Casa da Amizade – FORÇA JACAREÍ  
Adesão permanente á mobilização internacional OUTUBRO ROSA - em prol da PREVENÇÃO 
DO CANCER DE MAMA 
  
INTRODUÇÃO: 
O câncer de mama pode ser curado se for detectado precocemente.  
No projeto PIRÂMIDE ROSA, cada pessoa se COMPROMETE a esclarecer para duas pessoas 
como deve fazer para se prevenir e se examinar frequentemente para a detecção precoce 
desse câncer. Vai explicar a importância desse procedimento para mais duas pessoas e 
essas duas pessoas, para mais duas pessoas e assim, faremos uma imensa pirâmide! 
  
OUTUBRO ROSA: 
O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama 
que surgiu em 1997 nos Estados Unidos. Desde então, são realizadas ações no mundo 
inteiro com o objetivo de conscientizar as pessoas em relação à prevenção do câncer de 
mama pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato, evitando mortes pela doença.  
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de morte 
em mulheres. Se detectado na fase inicial, as chances de cura são grandes. 
Como forma de promover a conscientização sobre essa doença, a Casa da Amizade Força 
Jacareí, realiza o em 31/10 /2018 o pirmeiro PINK DAY   e lança o projeto permanente 
PIRÂMIDE ROSA. 



JUSTIFICATIVA : 
  

É nossa obrigação colaborar para a melhoria da humanidade! 
É nossa obrigação ajudar na prevenção! 
  
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do biênio 2018/2019, 
sejam diagnosticados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil, com um risco 
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. 
  
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete às mulheres em todo o mundo, 
tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 1,67 
milhões de casos novos dessa neoplasia foram esperados para o ano de 2012, em todo o 
mundo, o que representa 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. 
Suas taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do mundo. 
O câncer de mama é a maior causa de morte por câncer nas mulheres em todo o mundo, 
com cerca de 522 mil mortes estimadas para 2012, o que representa 14,7% de todos os 
óbitos. É a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do 
câncer de pulmão, e a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. 
  
Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se diagnosticado 
e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam 
elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em 
estágios avançados.   ESSE É O PROPÓSITO DO PROJETO PIRÊMIDE ROSA. 
  



As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são as principais responsáveis pelo 
adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se que, em 2008, 36 milhões dos 
óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com destaque para as doenças 
cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer (21%). Esse impacto afeta principalmente os 
países de baixo e médio desenvolvimentos, especialmente por mortes prematuras 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). As transições demográficas e epidemiológicas 
globais sinalizam um impacto cada vez maior da carga de câncer nas próximas décadas 
(FERLAY et al., 2013). 
Fonte -  http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/  

http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/


AÇÕES DO PROJETO: 
 
CAMPANHA “PIRÂMIDE ROSA” - distribuição permanente de folders informativos 
Ações de conscientização e informação sobre a prevenção do câncer de mama – 
distribuição de folders – AÇÃO PERMANENTE 
 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS – PALESTRAS – E ENTREVISTAS  DE CONSCIENTIZAÇÃO 
 
DIVULGAÇÃO  EM SITES PARCEIROS 
 
MONTAGEM DE MÍDIAS SOCIAIS 
ABERTURA DO CANAL NO YOTUBE 
INSTAGRAN 
FACEBOOK 
CANAL DE APRESENTAÇÃO – LIVE – CADEIRA ROSA 
REALIZAÇÃO DO NOSSO VÍDEO – MAMAS MIA (pretendemos fazer com todas as 
casas da amizade juntas) 
 
 



Em 31-10-2018  
  
Foi realizado do evento – PINK DAY com o lançamento da Campanha “Pirâmide Rosa”  
Um dia inteiro dedicado a esclarecimentos e eventos sobre o Câncer de Mama com 
palestras, vivências e várias apresentações e exposições. 
Foi criada uma joia símbolo da campanha.  
A joia criada pela designer Dra Silvana Colo e entregue as mulheres homenageadas 
Essa será sempre, o símbolo do projeto. 
  
Foram confeccionados e entregues  folders da campanha.  
Esses folders continuam a ser distribuídos  nas palestras que estão sendo feitas para 
orientação e conscientização das pessoas. 
 
PRÓXIMO EVENTO  
 
Em 29-10-2019   
 
Realização do evento – PINK DAY  
Será feita apresentação do andamento das ações do projeto “Pirâmide Rosa” 
 
Contamos com seu apoio! 
 





Prevenção do Câncer de Mama é um assunto de extrema 
importância que deve ser sempre abordado em família, nas 
escolas, nos ambientes de trabalho e em nossas associações. 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: INFORMAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO!! 

O Câncer de mama diagnosticado em sua fase inicial é uma doença potencialmente 
curável, mas infelizmente em nosso país a porcentagem de diagnóstico precoce do 
Câncer de Mama ainda é muito pequena! 
Vamos reverter isso! Venha participar do Pink Day e da Pirâmide Rosa! 
Venha se divertir e ajudar a levar Informação e conscientização sobre a importância da 
Prevenção do Câncer de Mama: 
- Faça o autoexame sempre! 
- Faça mamografias anuais à partir dos 50 anos! 
- Se você tem casos na família procure seu médico e aconselhe-se sob uma prevenção 
mais precoce! 
  
VAMOS CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR LEVANDO INFORMAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO!! 

Palavras do patrono da campanha Dr. Celso Abrahao  



Patrono da campanha e representante oficial de 
comunicação e expressão 

Dr. Celso Fatima 

31/10/2018 



31/10/2018 



31/10/2018 



https://youtu.be/_40CuHU3LJ8  

https://youtu.be/_40CuHU3LJ8
https://youtu.be/_40CuHU3LJ8


https://youtu.be/UDkxRGa5BkY 

https://youtu.be/UDkxRGa5BkY


Precisamos do seu apoio... 

Apoio do governador do distrito em 2019 





QUARTO MANDAMENTO DA CASA DA 
AMIZADE 
4. Você entra na Casa da Amizade não como passageiro, mas para completar uma 
tripulação. 4. Você entra na Casa da Amizade não 
como passageiro, mas para completar uma 
tripulação. 

DISTRITO 4571 





NÃO PODEMOS IMPEDIR O CÂNCER DE MAMA  
MAS PODEMOS IMPEDIR QUE SE MORRA POR ELE! 

DISTRITO 4571 





UM DIA INTEIRO VOLTADO A AÇÕES COM FOCO NA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA 
 
Bazar beneficente com renda revertida para associações. 
 
Workshop – Vivências, esclarecimentos, orientação médica e psicológica, exposições, 
distribuição de brindes e sorteios,  
Palestras técnicas  
Depoimentos importantes de mulheres que venceram e ainda vão vencer o câncer de 
mama.  
Homenagens a essas vencedoras com á jóia símbolo da Campanha. 
 
Lançamento da campanha “PIRÂMIDE ROSA” e da jóia símbolo da Campanha  
 
Distribuição de 2.500 folders informativos sobre a campanha “Pirâmide Rosa”  
 
Encerramento festivo com coral e coquetel. 
 
COBERTURA DA RADIO MENSAGEM DAS 10:30 AS 13:00 HORAS AO VIVO. 
 



OUTUBRO ROSA: 
 
O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de 
mama que surgiu em 1997 nos Estados Unidos. Desde então, são realizadas ações no 
mundo inteiro com o objetivo de conscientiza as pessoas em relação à prevenção do 
câncer de mama pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato, evitando mortes 
pela doença.  
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de 
morte em mulheres. Se detectado na fase inicial, as chances de cura são grandes. 
Como forma de promover a conscientização sobre essa doença, a Casa da Amizade 
Força Jacareí, a AEAJ e a CMQV realizam o PINK DAY e dão inicio a campanha PIRÂMIDE 
ROSA. 
 
FINALIDADE DO EVENTO: 
- INFORMAÇÃO 
Adesão a Mobilização Internacional de conscientização 
Através de um grande evento, levar o esclarecimento para diminuir os 
acontecimentos... 
     Prevenir para não ter que remediar, pois em muitos casos, não há remédios... 
     A prevenção e a detecção precoce é que fazem a maior diferença. 
- AUXILIO A ENTIDADES CARENTES 



PROGRAMAÇÃO 
 
09:00 Horas – ABERTURA - recepção e café da manhã 
 
 09:30 horas - Abertura oficial – Palavras da Secretária de Saúde de Jacareí – 
Dra. Rosana Gravena 
 
10:00 horas:  Apresentações: 
Apresentação dos participantes, patrocinadores, organizadores e expositores 
Explicação  da Campanha “Pirâmide Rosa” - eu ajudo a prevenir o câncer de 
mama – com as palavras da multiplicadora número 1 do ápice da pirâmide - 
Fatima dando as primeiras orientações da campanha sob a coordenação do Dr. 
Celso Abrahao 
Apresentação da jóia símbolo da campanha  -  jóia criada pela designer Dra 
Silvana Colo que será entregue as mulheres homenageadas.  
 
10:30 às 18:00 horas – Bazar, vivências,  informações científicas, vídeos, 
sorteios, aferição de pressão arterial, programas de relaxamento entre outros 
entretenimentos. 
 



15:00 horas – Palestra –  Motivação e Auto Estima - Dra. Eliane Munhoz 
 
17:00 horas – Palestra – O ciclo da violência e suas consequências em pacientes 
portadoras de câncer   Dra . Maria Aparecida Siqueira 
 
18:00 horas – apresentação do poema: MONÓLOGO DA MAMA – Maria 
Guimarães - artista e historiadora - membro da Casa da Amizade Força Jacareí 
 
19:00 horas  - Palestra técnicas: 
- 19:00 - Como prevenir o Câncer de Mama - Informações e orientações – 

médico especialista mastologista – Dr.Luiz Henrique  - Jacareí 
- 19:30 – Restaurando a identidade feminina - Reconstituição da mama – 

cirurgião plástico - Dr.Kose Horibe  - São Paulo  
- 20:00 horas – Relatos de mulheres que venceram o câncer de mama 
• Eliete Turci 
• Soraia Esper 
• Helena Oliveira 
• Virginia Siqueira 
• Daniele Bernardes 



20:45 horas - Homenagem às “Mulheres Vencedoras” – coordenada pelo - 
INCON – Instituto de Cirurgia e Oncologia – representado pelo Dr. Celso 
Abrahão - patrono da campanha  “Pirâmide Rosa” com entrega das jóias 
representantes da campanha e informações sobre a campanha acompanhado 
da coordenadora da pirâmide, Fatima. 
 
*espaço aberto para os convidados se manifestarem. 
 
 

21:00 horas – Apresentação do Coral da Ativia e Coquetel de encerramento. 



PARTICIPAÇÕES 



Dra. Elizabeth Paranhos 
Orientação Jurídica 

Aferição de Pressão Arterial  

PARTICIPAÇÕES 



PARTICIPAÇÕES 



REALIZAÇÃO PARCEIROS 





Patrono da campanha e representante oficial de 
comunicação e expressão 

Dr. Celso Fatima 







Dr. Celso Abrahão 

Dra. Rosana –  Secretária da Saúde 







Palestras  



vivências 



Palestras  





Depoimento das mulheres vencedoras do câncer de mama  



O evento foi  fantástico!  



Palestras  



Dr. Celso –  Fatima e mulheres vencedoras!  





31/10/2018 



Encerramento com o Coral da ATIVIA 

E energia elétrica voltou!  



Coquetel de encerramento  



Jóia da campanha Encerramento do coquetel  



PARTICIPE   -   FAÇA SUA PARTE – FAÇA PARTE 
  



QUARTO MANDAMENTO DA CASA DA AMIZADE 

4. Você entra na Casa da Amizade não como passageiro, mas para 
completar uma tripulação. 
 Foto de 31/10/2018 




