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ASSESSORIA DE CIVISMO E CIDADANIA – LD-1 – AL 2015/2016  

 
Comunicado “ACC” 003/2015- Curitiba 03 de setembro de 2015  
 

Caros (as) Dirigentes Leonísticos do Distrito LD1 - Lions Clubes e Clubes de 

LEOs. 
 

Nesta 3ª edição do nosso “Comunicada da ACC” vamos lembrar os nobres 
CCLL CaLs e LEOs sobre algumas campanhas que envolvem a cidadania e 

que são oportunas para propiciar a atividade de nossos clubes. 
 

1) -CAMPANHA MUNDIAL DO ‘OUTUBRO ROSA’ –PREVENÇÃO CONTRA O 
CANCER DE MAMA. 
 

 
 

 

  

O movimento popular conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados 
Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no 

controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o 
objetivo de promover a conscientização sobre a doença e compartilhar 

informações sobre o câncer de mama, sendo comemorado em todo o 
mundo.  

 
O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta 

contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas 
e entidades, sendo o símbolo da mundial unificando o mês de outubro 

como referência na prevenção do câncer de mana nos Estados Unidos e em 
todo o mundo.  

  
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros 

e etc. surgiu posteriormente, e não há uma informação oficial, de como, 

quando e onde foi efetuada a primeira iluminação. O importante é que foi 
uma forma prática para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada 

vez mais abrangente para a população e que, principalmente, pudesse ser 
replicada em qualquer lugar, bastando apenas adequar a iluminação já 

existente.  
 

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, 
elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno de tão 

nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma importante papel, 
pois tornou-se uma leitura visual, compreendida em qualquer lugar no 

mundo. 
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O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e, 
apesar de também atingir os homens, as mulheres, acima de 35 anos, são 
o principal alvo. 

Prevenção 

Uma publicação do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca) orienta que todas as mulheres conheçam seu corpo e sempre 

que possível, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra 
situação do cotidiano, façam o autoexame das mamas. Segundo o Inca, 

não há técnica específica para a autopalpação e deve se valorizar a 

descoberta casual de pequenas alterações mamárias durante o toque. 

De acordo com o instituto, há elevado percentual de cura quando o câncer 
de mama é identificado em estágios iniciais, quando as lesões são menores 

de dois centímetros de diâmetro. 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e, 

apesar de também atingir os homens, as mulheres, acima de 35 anos, são 
o principal alvo. 

Como Divulgar a Campanha 

A campanha do Outubro Rosa tem como objetivos: 

• Divulgar informações sobre câncer de mama;  
• Abordar mitos e verdades sobre prevenção e detecção precoce da 

doença; 
• Informar sobre benefícios e riscos da mamografia de rastreamento, 

possibilitando que a mulher tenha mais segurança para decidir sobre a 
realização do exame. 

Então como já dito temos uma excelente oportunidade de prestarmos um 
serviço as nossas comunidades, nos unindo às entidades que 

tradicionalmente se engajam nessa campanha, hospitais, secretarias 
municipais e estaduais de saúde, FIEP e entidades do sistema “S” Sesi, 

Sesc, Senai entidades do terceiro setor, universidades, clubes de serviços e 
mídia.  

Verificamos através do facebook da PDG Mônica, que o Lions Clube Rio 

Negro já está com essas belíssimas atividades e parabenizamos o mesmo 
por isso, o exemplo de fazer banners para a divulgação é também uma 

forma prática e eficiente. 
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Desejamos boas atividades aos nossos clubes do Distrito LD-1 engajando-

se nessa causa tão nobre. 

Vimos também que a PDG Mônica Lotermann Bessa criou uma logo linda 

“Lions x Outubro Rosa” - que pedimos licença para usá-la como modelo - 
anexamos abaixo, e também com a fotos do lançamento da campanha no 

Lions Rio Negro. 

Seria interessante recebermos fotos dos clubes que participaram da 
atividade, para divulgarmos, gentileza enviar para joel.lobo@onda.com.br.  

 

 

2) - CAMPANHA MUNDIAL DO LIONS ‘MUTIRÃO DA SAÚDE’ 
  

Trata-se de atividade humanitária e cidadã e que faz parte das 
Campanhas de Lions Internacional e do Distrito LD-1, realizada no mês de 

outubro. 
 

Nosso histórico de exames realizados a cada ano em nível do nosso distrito, 
sempre estão mostrando crescimento. E neste ano em nome da nossa 

Governadora Cal. Neiva Genari Scalco ratificamos a convocação par que 

todos os clubes, através das presidentes e dos presidentes de Clubes e de 
divisão, se mobilizem para participarem em parceria com clubes irmãos da 

cidade e/ou mesmo individualmente, colaborando com esse importante 
serviço de saúde em prol das pessoas mais carentes, marcando e expondo 

de forma exponencial nossa marca do Lions como a maior e melhor 
organização de serviços voluntário e humanitário do mundo!  

 

mailto:joel.lobo@onda.com.br
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Temos muitos médicos e profissionais de saúde em nossos clubes e que 

poderão dar sua importante contribuição para a atividade. 
 

Em Curitiba já sabemos que o mutirão será no dia 08 de Outubro na “Boca 

Maldita” E Cal Edna já está se movimento na organização do evento. 
 

Abaixo segue foto da ação em Curitiba nos anos anteriores. 
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Parabenizamos antecipadamente os clubes e associados que se dedicarem 

as importantes atividades, cumprindo nosso lema “Servir Sempre !!! 
 

Obrigado pela atenção e tenham um ótimo final de semana! 

 
Forte abraço leonistico !! 

 
Viva o Outubro Rosa! 

Viva o Mutirão da Saúde! 
Viva a Cidadania! 

Viva nosso Lions !!!  
 

 

 
CL JOÉL LOBO – Assessor Especial de Civismo e Cidadania 
Distrito LD1 AL -2015/2016 

joel.lobo@onda.com.br  041-9671-5000 

 

mailto:joel.lobo@onda.com.br

