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Campanha Outubro Rosa
Riviera de São Lourenço 2019
Introdução
Aqueles que se dedicam à atividade voltada para o desenvolvimento urbano devem, antes
de tudo, estar conscientes de que, à frente da edificação regrada pela engenharia, está o desafio
da “edificação de pessoas”. Macroprojetos, como o da Riviera de São Lourenço, evidenciam este
desafio com muita clareza.
Não somente criando milhares de empregos, oferecendo o exemplo do trabalho sério e
criterioso, como também promovendo cursos e oportunidades para o aprendizado das crianças
da comunidade, a Sobloco trabalha há mais de 40 anos para dotar a cidade de Bertioga, no
Litoral Norte do Estado de São Paulo, de um de seus maiores patrimônios: uma ocupação
urbana planejada, sem paralelo em nosso país, contando com todos os requisitos para a melhor
qualidade da vida de todos os que vivem e trabalham lá.
Além de atuar na parte ambiental, por meio de seu Programa Clorofila de Educação
Ambiental, e na área de responsabilidade social, por meio da Fundação 10 de Agosto, a Sobloco
ingressou também na parte de saúde.
Como já é sabido, o Câncer de Mama é uma das doenças que mais matam mulheres no
mundo, mesmo podendo ser detectado com bastante antecedência, aumentando as chances de
sobrevivência e recuperação. Por isso, por meio da Campanha Outubro Rosa Riviera, a Sobloco
leva conhecimento e informações a milhares de mulheres.
Assim como empreendimentos planejados, “edificar pessoas” leva tempo, planejamento,
investimento e muito trabalho. Com sucesso ascendente, a campanha, iniciada em 2016, tem
apresentado ótimos resultados e frutos, como pode ser conferido neste case.
Alegro-me em apresentá-lo, acreditando que, com essa vertente, tenhamos ainda mais
resultados, melhorando a vida das mulheres de Bertioga, aumentando sua autoestima e
contribuindo para um ambiente mais saudável, justo e agregador.
Tudo isso, com a certeza de que há muito mais para acontecer!
Luiz Augusto Pereira de Almeida
Diretor
Sobloco Construtora
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O surgimento de Riviera de São Lourenço
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Situada no Litoral Norte do Estado de São Paulo, Bertioga possui 482 km2 de área
e cerca de 40 km de extensão.
Depois da abertura da Rodovia Rio Santos, em 1985, o município, bem como todo
o Litoral Norte de São Paulo, viu-se repentinamente exposto a um enorme fluxo de novos
turistas em busca de alternativas de lazer. A maioria das cidades nessa faixa do litoral
carecia, no entanto, de infraestrutura para esse aumento populacional: desde comércio e
serviços até e, principalmente, saneamento básico.
Nesse contexto, ao longo de todos os anos anteriores, Bertioga também não havia
experimentado uma explosão em seu desenvolvimento. A maioria das ruas não tinha
calçamento, a cidade não dispunha de saneamento básico, muitos bairros não tinham
água encanada ou mesmo iluminação pública. O aumento do fluxo de turistas agravou
a situação, pois muitos usufruíam da incomparável e intocável beleza do município, mas
muitas vezes iam embora deixando sujeira e mais problemas.
Naquela época, começava a surgir um grande patrimônio em Bertioga: a Riviera
de São Lourenço, projeto que alterou definitivamente a concepção urbanística da cidade.
Após um voo de helicóptero pela região, em 1979, os idealizadores do empreendimento
vislumbraram que ali seria o lugar ideal para um audaz e único projeto de planejamento
urbano.

Foto aérea da cidade de Bertioga - 2011
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Bertioga possui um rico patrimônio
histórico e natural que precisa ser
defendido

Após ter obtido todas as aprovações, a Sobloco instalou, ainda em 1979, o canteiro
de obras, iniciando os primeiros trabalhos efetivos de construção da Riviera de São
Lourenço. Ao mesmo tempo, iniciaram-se as pesquisas de mercado, a análise jurídica
e o detalhamento dos demais processos de terraplanagem, drenagem, redes de água e
esgotos e os complexos estudos oceanográficos e de detalhamento da marina. Como
todo projeto inédito, houve descrença de muitos setores.
Implantar uma cidade com toda infraestrutura, em uma praia deserta, parecia
temerário e muito difícil. A sólida estrutura da Sobloco foi necessária para a arregimentação
dos recursos de longo prazo para o desenvolvimento da Riviera.

Foto aérea da Riviera de São Lourenço
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A implantação começou em 1979, com a construção das primeiras ruas, a instalação
da fábrica de guias e tubos de concreto, os trabalhos de abertura dos canais, a instalação
do viveiro de mudas e os estudos para captação de água. Naquela época, as rodovias de
acesso ainda não estavam prontas e os caminhões e máquinas tinham de chegar à área por
balsa, o que dificultava bastante os trabalhos.
A Rodovia Mogi-Bertioga, inaugurada em 1982, e a Rio-Santos, em 1985, agilizaram
o processo. Em 1982, já havia vinte quilômetros de ruas com guias colocadas, a primeira
estação de tratamento de água (com capacidade para 20 mil litros por hora) já estava em
construção e o sistema de paisagismo encontrava-se bastante adiantado, com a importação
de oito mil mudas de coqueiros da Bahia, em desenvolvimento no viveiro. O stand de
vendas teve sua obra terminada em janeiro de 1983, quando se iniciou a comercialização
dos primeiros terrenos no Módulo 5, hoje Coqueiros.
Em 1982, foi criada a Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, entidade
que viria a se responsabilizar por toda a manutenção e operação dos equipamentos
implantados no bairro planejado.
O primeiro edifício – o Riviera Flat -, no módulo 3, surgiu em 1983. A ele seguiu-se
o Edifício Sunset, também no módulo 3 – Caravelas e, um pouco mais tarde, dezenas de
outros prédios de diversas incorporadoras e construtoras.

Fotos da Riviera de São Lourenço
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Aos poucos, também foi crescendo o número de casas em construção. Ao mesmo
tempo, incentivava-se a instalação do comércio no local. O supermercado foi inaugurado
em maio de 1986, juntamente com o Auto Posto da Riviera de São Lourenço. O restaurante
junto ao stand de vendas começou suas atividades no final de 1985.
Hoje, a Riviera tem cerca de 60% de sua área ocupada e aproximadamente 12
mil unidades habitacionais. Dispõe de infraestrutura completa de comércio e serviços,
contando com shopping center, escolas particular e públicas (sendo uma municipal e uma
estadual), atendimento médico e odontológico, bares, restaurantes e a Associação dos
Amigos com mais de 500 funcionários. Em dezembro de 2000, recebeu a Certificação
ISO 14001, conferida pela empresa norte-americana ABS Quality Evaluations, atestando
a qualidade de seu sistema de gestão ambiental. Foi o primeiro certificado concedido a
um projeto de desenvolvimento urbano em todo o mundo.
Essas inovações serviram de paradigma para novos empreendimentos na cidade e
como ensinamento para a população local quanto às exigências e padrões de ocupação.
Os empreendedores da Riviera sempre acreditaram que não basta construir cidades.
É preciso, ao mesmo tempo, edificar pessoas, de tal forma que o ambiente urbano e
os cidadãos tenham a qualidade de vida como meta comum e a sustentabilidade como
principal instrumento para alcançar esse sonhado objetivo.
Consciente de sua responsabilidade, das carências da cidade e preocupada com o
aspecto humano do empreendimento e sua relação com o ambiente e a população do
município, a Riviera criou programas socioambientais voltados à comunidade local, com
vistas a educá-la para defender seu rico patrimônio histórico e ambiental, a trabalhar para o
desenvolvimento da cidade, respeitando sempre as questões ambientais, e a incluir em sua
rotina, hábitos e atitudes de conservação. Passou, também, a oferecer oportunidades de
qualificação profissional. Esses programas, já consolidados e reconhecidos no município,
têm sido um importante braço de qualificação e formação profissional e já atenderam
milhares de pessoas. São eles:

Aulas de atividades esportivas do Programa Vida Saudável
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Programa Vida Saudável
Criado e coordenado pela Associação dos Amigos da Riviera, tem 20 anos de existência
e já atendeu mais de cinco mil pessoas em suas atividades de cunho socioeducativo, cultural,
esportivo e recreativo. O programa visa oferecer à criança uma oportunidade de crescer com
mais experiências esportivas e qualidade cultural. São ministradas semanalmente oficinas
gratuitas de teatro, futebol, dança, tênis de mesa, tênis, yoga e ginastica funcional, além de
palestras e workshops. O público-alvo é constituído por crianças a partir dos sete anos,
mas a programação também inclui atividades voltadas aos pais e moradores, que podem ter
gratuitamente oficinas de artesanato e gastronômicas, yoga e atividade funcional.

Programa Clorofila de Educação Ambiental
Idealizado e mantido pela Sobloco desde 1992, tem como objetivo formar cidadãos
com mais consciência ecológica e despertar a comunidade para práticas sustentáveis.
Nesses 28 anos, seu sucesso é atestado por números consistentes: atingiu e produziu
transformações positivas diretas na vida de mais de 16 mil estudantes e, indiretamente,
na de seus familiares, amigos e vizinhos.
Em 2009, a importância e abrangência do programa levaram a Prefeitura de Bertioga
a formalizar uma parceria entre ele e a Secretaria de Educação e Desenvolvimento
Cultural. Tal acordo foi fundamental para o município na obtenção e renovação do Selo
Verde Azul, conferido pelo Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, a Sobloco
atua em 24 escolas, também chamadas de “parceiras”, envolvendo todas em diversas
frentes de trabalho.
O programa, além dos estudantes, abrange professores, diretores e coordenadores
das escolas públicas e particulares. Os familiares dos alunos participam de oficinas de
culinária sustentável, cursos e plantio de hortas domésticas, jardim e arborização dos

O Programa Clorofila de Educação Ambiental desenvolve uma série de atividades voltadas para os alunos das escolas públicas e
privadas do município há 28 anos
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estabelecimentos de ensino. Os trabalhadores das creches e de entidades sociais da cidade
e a sociedade em geral também estão integrados, atuando em ações como plantio de
mudas e paisagismo e eventos como a Caravana da Primavera, Feira do Meio Ambiente,
Parada Ecológica, cursos de horta, práticas sustentáveis, artesanato e culinária saudável.

Fundação 10 de Agosto
CInstituída pelo presidente da Sobloco Construtora S/A, é uma entidade sem fins
lucrativos. Com sede na Riviera, tem como visão para sua existência proporcionar educação
e qualificação profissional à população de Bertioga, de maneira que cada indivíduo possa
conquistar melhores condições de vida e trabalho, crescendo como pessoa e cidadão.
Desde sua criação, a Fundação 10 de Agosto vem desenvolvendo atividades no
campo da assistência social, sendo esta sua atividade preponderante. Suas ações situamse no campo da Política Assistencial Básica, atendendo aos dispositivos da Lei 8.742, de
7/12/93, e das Resoluções CNAS 109, de 11/11/2009, e 33, de 12/12/2012. Desenvolve
seus trabalhos visando promover a convivência social e comunitária de crianças e
adolescentes na faixa etária de cinco a 18 anos e cursos de capacitação profissional, com
vistas à inserção no mundo do trabalho, para jovens e adultos de 16 a 50 anos.
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Aula de marchetaria

Aulas de informática, curso que atende 400 pessoas por ano

Aulas de violão, um dos cursos mais procurados na entidade

Ensaio da orquestra didática da Fundação
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Esse caminho é trilhado por meio da oferta de um conjunto articulado de ações,
que envolvem cursos gratuitos de música e artes manuais para jovens e crianças, técnicos
de capacitação profissional para jovens e adultos, excursões, vivências, palestras e outras
iniciativas. Todas as atividades são permeadas de conceitos socioambientais, com vistas
a formar cidadãos responsáveis e éticos. O crescimento individual dos alunos, com um
melhor posicionamento, seja profissional, familiar ou social, é o sincero compromisso da
instituição.
Desde sua criação, há 27 anos, a fundação já atendeu mais de 20 mil pessoas, em
dezenas de cursos gratuitos.

A esquerda professora com alunos de teclado.
Abaixo, apresentação da orquestra didática
da Fundação 10 de Agosto
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Buscando contribuir com a cidade, desde 2016, o empreendimento abraçou mais
uma causa: a saúde, utilizando como ponto de partida a conscientização e prevenção ao
câncer de mama, por meio da Campanha Outubro Rosa Riviera.

Surgimento da Campanha Outubro Rosa

Atividades de mobilização pelo Outubro Rosa em todo mundo

A Campanha Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização
para o controle do câncer de mama e foi criado, no início da década de 90, pela Fundação
Susan G. Komen for the Cure. A data, celebrada anualmente, objetiva compartilhar
informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso
aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
No Brasil, foi instituída pela Lei nº 13.733/2018.
O câncer de mama é o mais recorrente entre as mulheres, no Brasil e no mundo,
correspondendo a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse índice é de
29% entre as brasileiras.
A doença é causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse
processo gera células anormais, que se multiplicam e formam um tumor. Há vários tipos
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de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais
lentamente. Esses comportamentos distintos devem-se às características próprias de
cada tumor. A maioria tem bom prognóstico, principalmente quando o diagnóstico e o
tratamento são precoces.
O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando menos
de 1% do total de casos da doença. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta
idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas
indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em
desenvolvimento. Em 2018, foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama no
Brasil.
A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de
apresentação do câncer. Nesse sentido, destaca-se a importância da educação da mulher
e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas, bem como
do acesso rápido e facilitado aos serviços médicos. A política de alerta busca orientar a
população feminina sobre as mudanças habituais das mamas em diferentes momentos do
ciclo da vida e os principais sinais da doença.
A orientação é que a mulher realize a autopalpação/observação das mamas sempre
que se sentir confortável para tal (seja no banho, no momento da troca de roupa ou
em outra situação do cotidiano), sem nenhuma recomendação de técnica específica,
valorizando-se a descoberta casual de pequenas alterações. É necessário que a mulher
seja estimulada a procurar esclarecimento médico sempre que perceber alguma alteração
suspeita em suas mamas e a participar das ações de detecção precoce. O sistema de saúde
precisa adequar-se para acolher, informar e realizar os exames diagnósticos adequados
em resposta a essa demanda estimulada. Prioridade na marcação de exames deve ser dada
às mulheres sintomáticas, que já apresentam alguma alteração suspeita.
Essa estratégia mostrou ser mais efetiva do que o autoexame, isto é, a maior parte
das mulheres com câncer de mama identificou a doença por meio da palpação ocasional
em comparação com o autoexame (aproximadamente 65% identificam o câncer de mama
casualmente e 35% por meio do autoexame mensal). A estratégia do diagnóstico precoce
é especialmente importante em contextos de apresentação avançada da doença.
O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos,
aumentando assim as chances de tratamento e cura. É importante que as mulheres fiquem
atentas a qualquer alteração suspeita na mama. Quando conhece bem suas mamas e se
familiariza com o que é normal para ela, pode estar atenta a essas alterações e buscar o
serviço de saúde para investigação diagnóstica. A detecção precoce do câncer de mama
pode, também, ser feita pela mamografia, quando realizada em mulheres sem sinais e
sintomas da doença, numa faixa etária em que haja um balanço favorável entre benefícios
e riscos dessa prática (mamografia de rastreamento).
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Câncer de Mama em Bertioga
Informações sobre a evolução do câncer de mama na cidade é um desafio antigo,
uma vez que faltam dados sobre o assunto. Para se ter uma ideia da complexidade do
problema, um estudo de 2005, intitulado “Mortalidade por câncer de mama em mulheres
na Baixada Santista, 1980 a 1990”, parte do Programa de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva da Universidade Católica de Santos, não conseguiu contemplar Bertioga “devido
à ausência de registros em metade ou mais dos anos que compõem a série histórica”.
No final dos 1990 e início dos anos 2000, Bertioga também apresentou um
crescimento populacional muito grande. Segundo dados do Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE) do Estado de São Paulo, entre 2000 e 2010, a população da cidade
aumentou cerca de 4,5%, quase três vezes mais do que a Região Metropolitana de Santos
e o Estado de São Paulo, que não chegaram a 1,5%. Tal expansão aconteceu de maneira
desordenada, resultando em muitas ocupações ilegais e refletindo em diversos setores,
dentre eles, o de saúde, que não conseguiram absorver toda a demanda.
Desde 2010, Bertioga enfrenta problemas nas campanhas de prevenção e apoio ao
câncer de mama, tanto que tem realizado muitas ações e importantes parcerias, sendo uma
delas com órgãos que trabalham com a carreta de mamografia. Isso tem possibilitado o
atendimento de centenas de pessoas, uma vez que a cidade não dispõe de equipamentos
próprios – mamógrafo – para isso.

ONG Amigas do Peito, pioneira nas atividades de conscientização à prevenção do Cancer de Mama na cidade. Tornou-se
grande parceira na Campanha

O próprio Sistema Único de Saúde (SUS) destaca que o câncer de mama é o que
mais atinge as mulheres na Baixada Santista. No tocante a Bertioga, os casos suspeitos
são encaminhados a clínicas particulares, podendo demorar até 30 dias para ser realizados.
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O propósito principal de todo o projeto é a conscientização e a prevenção do
câncer de mama, por meio de diversas atividades e comunicações que atinjam o maior
número de pessoas no município.
Com esse objetivo definido, considerou-se que o público beneficiado diretamente
seria a população de Bertioga, para a qual a campanha Outubro Rosa Riviera realizaria
diversas ações abertas, privilegiando, obviamente, mulheres de todas as idades.
O público secundário, que seria impactado indiretamente, são os amigos e familiares
que participam das atividades propostas pela campanha, que estimula a disseminação
dos conhecimentos adquiridos, de modo que todos sejam formadores de opinião e
multiplicadores do conhecimento.
Em um primeiro momento, as ações seriam concentradas na Riviera de São
Lourenço, mas com a proposta de se expandir para diferentes pontos do município, de
maneira a abranger o maior número de pessoas possível.
Não menos importante, a campanha também tem como objetivo incentivar o apoio
a pessoas que tiveram ou estejam acometidas pela doença, fortalecendo uma rede de
valorização da vida e incentivo à elevação da autoestima.

Princípios e estratégias adotadas
Como já citado acima, por meio de dados mundiais, a prevenção é a melhor forma
de evitar o câncer de mama. Nesse sentido, o diagnóstico precoce é muito importante
para que haja tempo para a cura.
Por isso, a Campanha Outubro Rosa Riviera entende que reforçar essa mensagem,
por meio de diversas ações, é fundamental para o combate ao câncer de mama.
Bertioga tem uma característica geográfica peculiar. O centro da cidade é muito
distante dos outros bairros, ficando quase em uma ponta do município. Isso dificulta o
acesso a informações e a atividades dos habitantes que residem nos bairros mais distantes.
A estratégia da campanha para melhorar o alcance da população, foi disseminar ações
em diversos bairros, de modo que todos pudessem ter acesso às atividades propostas.
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Início
O primeiro ano de realização da campanha foi 2016, quando a Riviera de São
Lourenço lançou o projeto, começando pela iluminação do portal do bairro com a luz
rosa. Naquele momento, em que a iniciativa começava a dar os primeiros passos, houve
uma priorização do bairro planejado, uma vez que isso facilitaria as ações. O públicoalvo constituiu-se, principalmente, dos colaboradores que atuam no Shopping Riviera,
no Sistema Integrado de Vendas da Riviera, na Associação dos Amigos da Riviera e na
Fundação 10 de Agosto, além de moradores e frequentadores do empreendimento.

Iluminação do portal de entrada da Riviera de São Lourenço

Iluminação do Riviera Shopping

Iluminação do restaurante Maremonti

Para que a campanha fosse possível, também foi criada uma rede de parceiros que
poderiam contribuir com a causa, por meio da ajuda de custos, palestras, treinamento
funcional, fornecimento de espaço ou representatividade.
Uma das estratégias adotadas para estender a campanha e atingir mais pessoas
foi incluir no Circuito de Corridas da Riviera uma prova voltada exclusivamente à
conscientização e prevenção ao câncer de mama, com toda a comunicação e layouts
alusivos ao tema.
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Nesse cenário, merece destaque a ONG Amigas do Peito, que atua em Bertioga.
Criada em 2014, enfrentava diversos problemas estruturais e legais que a impediam de
atuar de maneira mais assertiva. Devido ao apoio da Sobloco e da Riviera de São Lourenço,
a ONG conseguiu regularizar-se, adquirindo maior reconhecimento como organismo
essencial para a cidade, quanto ao apoio a mulheres com câncer, também sendo abraçada
pelo governo municipal.
As palestras foram em locais já conhecidos, de fácil acesso e realização. A parceria
com outras entidades foi fundamental para a campanha. Destacamos o SECONCI Serviço Social da Construção Civil, que disponibilizou profissionais da saúde para a
realização das palestras.

Palestra no Sistema Integrado de Vendas da Riviera para corretoras e colaboradoras das empresas que fazem parte do SIV

Palestra na Associação dos Amigos da Riviera, conduzida pela enfermeira Mônica Stati de Almeida, do Seconci

PALESTRA NA FUNDAÇÃO 10 DE AGOSTO, conduzida pela enfermeira Mônica Stati de Almeida, do Seconci
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Com o cenário preparado, a execução das ações foi extremamente positiva. No
primeiro ano de realização, ocorreram 11 eventos, como palestras, corrida, teatro infantil,
treinamento funcional e corte do bem. Uma completa rede de apoio de informações foi
montada para disseminar a realização da campanha, com a produção de banners, botons,
camisetas, informativos e até um sistema de divulgação pelo WhatsApp. No primeiro ano,
a Campanha Riviera Outubro Rosa atingiu mais de 650 pessoas e conseguiu arrecadar
cerca de R$ 2.500,00, repassados à ONG Amigas do Peito.

Corte de cabelo solidário para confecção de perucas

Atividade Física, os professores Carlos Santos (Personal) e Daniel (Studio Funcional) agitaram os mais de 30 participantes, com
muita energia e descontração
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Atividade Riviera Shopping Center, conduzida pela Dra. Patrícia Massae Marubayashi – Médica oncologista do Instituto do
Câncer. No evento, aberto ao público, as integrantes da ONG que tiveram câncer puderam dar seus depoimentos

Palestra no Ilha da Madeira Resort, conduzida pela enfermeira Juliana Villas Boas, do Instituto de Câncer do Estado de São
Paulo (Icesp).

16

Palestra para alunos e professoras do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na ocasião, o médico ginecologista
Osmar Moura abordou o tema “Saúde da mulher”.

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Pedala Riviera Outubro Rosa, reuniu 60 participantes em prol da Campanha Mundial do Combate ao Câncer de Mama.
Parte da renda arrecadada foi doada para a ONG Amigas do Peito de Bertioga
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Corrida da Riviera - Etapa Outubro Rosa, representantes da ONG “Amigas do Peito” estavam presentes no local, passando
informações e divulgando a importância da prevenção.

2017

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

No segundo ano, percebeu-se nitidamente como o projeto cresceu e ganhou força.
Além dos parceiros originais, outros se uniram ao objetivo.
Novamente, as ações tiveram como foco as mulheres que atuam como colaboradoras
no empreendimento (shopping, Associação Amigos de Riviera e Fundação 10 de
agosto). Contudo, a projeção da campanha já começava a dar sinais de que em breve ela
transcenderia aos limites do bairro.

Dia da Beleza na Fundação 10 de Agosto, realizado em parceria com o Projeto Tamara Carvalho, que atua no Município de
Bertioga e nasceu da vontade de levantar a autoestima das mulheres em tratamento de câncer

Novos parceiros uniram-se à empreitada, como as escolas locais, os restaurantes
Jangada e Ilha da Madeira, o Resort Ilha da Madeira e as imobiliárias Mare e Gescon.
Outras entidades também aderiram, como a Associação dos Engenheiros. A união
permitiu que o movimento ganhasse força e projeção.

Empresas da cidade engajadas na campanha. Nas fotos acima colaboradores da Associação dos Amigos da Riviera e da
Gescon Administradora de Condomínios
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Palestra no SIV - Sistema Integrado de Vendas da Riviera, ministrada pela enfermeira Roberta Leal do Seconci e a ONG
Amigas do Peito de Bertioga.

Palestra na Fundação 10 de Agosto, ministrada pela enfermeira Roberta Leal do Seconci, para funcionários da entidade e
mães de alunos.

O maior engajamento permitiu um aumento nas atividades, que em 2017 foram
15, incluindo, novamente, palestras, corrida, pedalada e venda de pratos nos restaurantes,
cuja renda seria revertida à ONG Amigas do Peito.
Além disso, outras ações fizeram parte da Campanha Outubro Rosa Riviera. Pela
primeira vez, o projeto contemplou a venda de lenços, para agregar valor e contribuir
para a autoestima das pessoas acometidas pela doença. A adesão da população também
ficou evidente naquele momento, sendo que, pela primeira vez, mulheres participaram da
campanha de doação de cabelo.
Outra ação que rendeu grande visibilidade à campanha foi o “aulão” funcional.
A iniciativa, criada no ano anterior, de levar professores de educação física para passar
exercícios funcionais, apresentou resultados expressivos. Dezenas de mulheres reuniramse na praia de Riviera de São Lourenço para participar da atividade.
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito
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Entrega de kits para a corrida, durante as inscrições e entrega dos kits de corrida, representantes da ONG Amigas do
Peito compareceram no SIV – Sistema Integrado de Vendas, para fazer a entrega dos kits e alertaram as pessoas sobre a
importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer. Na oportunidade, foram vendidos lenços para apoiar projetos
que cuidam de mulheres com câncer

Atividade Física na praia, com o Educador físico Erik Kowalski, sob a coordenação da Cássia Anderáos do Projeto Riviera
nas 4 Estações. A atividade foi aberta ao público que, para participar da ação, doou um lenço para instituições que ajudam
pessoas em tratamento de câncer.

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Corrida da Riviera - Etapa Outubro Rosa, as atletas da etapa participaram de uma ação em apoio as mulheres com câncer e
fizeram uma foto muito especial com os lenços que foram adquiridos durante a inscrição da corrida para ajudar entidades
que atuam na área.

Yoga Rosa, aulão de yoga, aberto ao público, no Riviera Shopping Center contou com cerca de 30 mulheres.
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Palestra no EJA da Escola Estadual Maria Celeste Pereira Leite: mais de 120 alunos participaram da palestra ministrada
pela Obstetra Maria José Sanz Sogayar sobre a Saúde da Mulher, com o enfoque na prevenção e na importância do apoio
familiar e de amigos para pessoas em tratamento.

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Além do bem-estar, a iniciativa contribuiu para que houvesse mais disseminação
das palestras, uma vez que diversos veículos de comunicação e mídias noticiaram a ação.
Assim como na corrida e na venda de pratos nos restaurantes, toda a verba foi
revertida para a prevenção, conscientização e tratamento de mulheres vítimas da doença.
Em 2017, arrecadaram-se R$ 6.724,00, duas vezes e meia o valor do ano anterior. O
crescimento também se verificou no número de mulheres que participaram da atividade,
ultrapassando as 720.

A Palestra “Saúde da mulher”, conduzida pela Dr. Dora Elisa Tolosa, do Seconci, contou com a presença de 25 colaboradoras
do Ilha da Madeira Resort

PALESTRA NO RIVIERA SHOPPING CENTER, o médico Ginegologista, Obestetra e Mastologista, Dr. Marco Antonio Dugatto,
ministrou uma brilhante palestra sobre o câncer de mama

Palestra Associação dos Engenheiros
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Palestra Associação Nossa Senhora de Fátima com a
participação do Conselho dos Direitos da Mulher de Bertioga

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Corte Solidário, as pessoas que cortaram o cabelo doaram para serem destinados as Ongs que produzem perucas para as
mulheres em tratamento de câncer
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Pedala Riviera Outubro Rosa, reuniu participantes em prol da Campanha Outubro Rosa Riviera.
Parte da renda arrecadada foi doada para a ONG Amigas do Peito de Bertioga

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Dia da Beleza na Fundação 10 de Agosto, cerca de 15 mulheres, foram recebidas com uma música ambiente e um delicioso
café da manhã. Na sequência, puderam fazer massagem relaxante, higienização de pele, aferir a pressão arterial,
esmaltação da unha, cabelo, maquiagem, almoço, sorteio e ainda posaram para fotos. Tudo isso com diversos profissionais,
totalmente voluntários, que se dispuseram a estar no dia colaborando com essa inciativa tão especial.

24

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito
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Campanha Outubro Rosa Riviera, distribuiu camisetas alusivas a campanha, que foram usadas por colaboradores de
diversas empresas que apoiaram a iniciativa

2018

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Seguindo os passos de 2017, a Campanha Outubro Rosa Riviera apresentou números
crescentes, mostrando cada vez mais o interesse da comunidade onde está inserida, a
importância da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

Palestra no PAS (Posto de Atendimento Social) – bairro Boracéia, ação da campanha em equipamentos municipais de
Bertioga, como CRAS do bairro Chácaras e Bairro Boraceia

As já tradicionais ações foram realizadas novamente. Só que, em 2018, o projeto
ganhou mais força, ampliando seu território com mais ações fora do bairro, passando a
contemplar, também, outras regiões da cidade.

Palestra no SIV - Sistema Integrado de Vendas da Riviera, corretoras das imobiliárias parceiras, e colaboradoras do Sistema
Integrado de Vendas da Riviera participam de palestra
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Fundação 10 de Agosto, abriu suas portas para receber alunos e seus pais numa palestra muito interativa, onde todos
puderam elucidar dúvidas

O CRAS localizado no bairro Vicente de Carvalho também foi impactado com uma ação da campanha

Colaboradoras do Ilha da Madeira Resort participam de palestra
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Realizaram-se 12 palestras de conscientização e prevenção, sendo que seis ocorreram
fora do empreendimento, em postos municipais, como os Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS). Com isso, a Campanha Outubro Rosa Riviera conseguiu
alcançar cerca de mil mulheres na cidade.
Apesar de as ações terem aumentado de 15 para 16, o foco de 2018 concentrouse na realização de palestras de prevenção e conscientização, deixando algumas ações
de arrecadação como de apoio e não principais. Mesmo assim, houve repasse de
R$ 12.349,00 à ONG Amigas do Peito.

O BAIRRO DO INDAIÁ foi contemplado pela primeira vez com a campanha. Nas fotos acima, registro da ação realizada no
bairro para o grupo da melhor idade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

Ação com usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no bairro Chácaras
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

CORTE SOLIDÁRIO, ação solidária através da doação de cabelos para confecção de perucas

Colaboradoras da Associação dos Amigos da Riviera participando de uma das ações da campanha
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Atividades esportivas são um ponto forte da Campanha Outubro Rosa Riviera

AULÃO DE YOGA no Riviera Shopping Center
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Contudo, as atividades esportivas novamente mostraram-se fundamentais e
importantes para propagar informações, gerar visibilidade e engajar as mulheres na
Campanha Outubro Rosa Riviera.
A corrida alusiva à data passou a fazer parte oficialmente do Circuito de Corridas
da Riviera, sempre proporcionando visibilidade e renda à ONG Amigas do Peito. Mais
uma vez, o “aulão” funcional realizou-se nas areias da Riviera de São Lourenço, com
público ainda maior do que no ano anterior. Além das amplas divulgações promovidas
pela equipe de marketing da Sobloco, ambas as atividades foram largamente noticiadas
pela imprensa.

Os atletas da etapa alusiva, participaram de uma ação em apoio as mulheres com câncer e fizeram uma foto muito especial
com os lenços que foram adquiridos durante a inscrição para ajudar entidades que atuam na área
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

ENTREGA DE KITS PARA A CORRIDA, durante as inscrições e entrega dos kits, representantes da ONG Amigas do Peito
compareceram no SIV – Sistema Integrado de Vendas, para fazer a entrega dos kits e alertaram as pessoas sobre a
importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer.

A Associação dos Engenheiros, arquitetos e agrônomos de Bertioga tem sido parceira da campanha, apoiando e abrindo
espaço para a realização de ações em sua sede no centro da cidade, como podemos observar nas fotos

Palestra no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no centro de Bertioga
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

O importante trabalho que a campanha vem realizando no município resultou no
reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Bertioga, que, em dezembro de 2018,
aprovou Moção de Parabenização à Sobloco, em sessão solene.
As três edições da Campanha Outubro Rosa Riviera foram muito importantes para
que se conhecesse o potencial das ações, os públicos-alvo, a forma de abordagem e o
desenvolvimento do projeto.
Com esses números e o êxito do projeto, a equipe de marketing da Sobloco pôde
começar, já em novembro do mesmo ano, o planejamento para a Campanha Outubro
Rosa Riviera 2019.

Riviera Shopping Center, tem sido um importante parceiro desde a primeira edição da Campanha Outubro Rosa Riviera.
Nas fotos, colaboradores usam a camiseta oficial da campanha enquanto trabalham e atendem ao público e participam de
palestra sobre o tema
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Equipes de estabelecimentos do Riviera Shopping Center em em suas atividades com camisetas alusivas a campanha

Primeira edição do Jantar Celebrando a Vida, evento exclusivo para mulheres em tratamento
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Ação no centro de convivência do idoso, equipamento municipal localizado no centro de Bertioga

Entrega oficial da arrecadação da campanha para a ONG Amigas do Peito

Representantes da Sobloco recebendo dos vereadores a moção de parabenização pela campamha 2018 durante sessão na
Câmara Municipal de Bertioga
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Outubro Rosa Riviera 2019

#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Após uma revisão completa da Campanha Outubro Rosa Riviera dos anos
anteriores, a edição de 2019 foi audaciosa e ampla, saindo completamente dos limites do
empreendimento e contemplando diversos bairros de Bertioga.

Foto 1- Atividade funcional realizada no centro de Bertioga que mobilizou centenas de pessoas através da articulação de
diversas academias do Município. 2- Palestra motivacional realizada na Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos
de Bertioga. 3- Próteses mamárias externas recebidas da empresa Lageli que foram destinadas ONG Amigas do Peito

Promoveram-se aproximações com órgãos públicos e empresas parceiras,
que se dispuseram a apoiar a iniciativa, seja com repasse de verba, contribuições ou
disponibilidade de espaço para a realização de eventos e palestras.
A comunicação foi aliada importante nesse processo, justamente para dar visibilidade
à campanha, de maneira a atrair mais participantes. Além das ações de divulgação
realizadas na imprensa, utilizando os veículos do Litoral Norte de São Paulo, foram
difundias mensagens por e-mail marketing, mensagens de Whatsapp, folders e banners.
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Tenho participado há alguns anos
da Campanha Outubro Rosa Riviera,
que a Riviera de São Lourenço tem
promovido nos últimos anos.
Acho maravilhoso que empresas
parem um pouco no seu dia para
incentivar pessoas a olharem com
mais carinho para a saúde e a
qualidade de vida. São pequenos
momentos de trocas e vivências que
fazem uma grande diferença nas
nossas vidas.
Me sinto privilegiada por participar
dessas iniciativas.
THAIS MORAES – CORRETORA
Palestra com corretoras e colaboradoras da empresas filiadas
ao Sistema Integrado de Vendas da Riviera

Colaboradores do Shopping da Riviera também receberam camisetas alusivas à data
e o portal da Riviera, como tem sido todos os anos, foi iluminado para a ocasião.
Tudo isso permitiu que o projeto alcançasse diretamente cerca de duas mil mulheres
do município, além de aproximadamente outras seis mil pessoas indiretamente, que fazem
parte do convívio social das participantes, como maridos, pais e filhos. Isso representa
quase 15% do total de habitantes da cidade, segundo dados oficiais do IBGE.
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Palestra com a ONG Amigas do Peito, realizada na Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bertioga

Palestra para colaboradoras da Associação dos Amigos da Riviera
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Palestra no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado no bairro de Boraceia

Gostei muito de participar da reunião.
Muitas informações que tive acesso durante a palestra, foram novidade para mim,
como por exemplo que o câncer de mama também pode afetar homens.
Ainda bem que meu esposo estava presente.
REGIANE FARIA DOS SANTOS,
PARTICIPANTE DA PALESTRA REALIZADA NA VILA DO BEM BAIRRO DE BORACEIA

No total, foram realizadas 15 palestras de conscientização e prevenção ao
câncer de mama, em dez bairros de Bertioga, incluindo a Riviera de São Lourenço.
Com isso, a campanha deixou de contemplar como público-alvo os colaboradores do
empreendimento, para também incluir a população em geral.
Após o levantamento anterior, ficou constatada a necessidade de incentivos para
que as mulheres pudessem participar. Por isso, diversos brindes foram distribuídos nas
ações, como forma de incentivar a participação das pessoas e reconhecer seu interesse na
questão de saúde.
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Algumas ações continuaram sendo realizadas de maneira tradicional, como a etapa
do Circuito de Corridas da Riviera alusiva ao Outubro Rosa.
Outras foram adaptadas, para que se ganhasse mais visibilidade. Merece destaque
nesse contexto o “aulão” funcional, que saiu das praias da Riviera para ser realizado no
centro de Bertioga. Ao sair do empreendimento e sendo realizada no principal ponto
turístico e de negócios da cidade, a ação teve um resultado fantástico.
A articulação com organizações esportivas permitiu que houvesse um público cerca
de dez vezes maior do que nas edições anteriores, alcançando parcela muito maior da
população: quase 400 pessoas.

ATIVIDADE FUNCIONAL NA PRAIA, foi aberta ao público que,
para participar da ação, doou um lenço para instituições que
ajudam pessoas em tratamento de câncer
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Registros da atividade funcional realizada no centro de Bertioga, que reuniu centenas de pessoas e mobilizou dezenas de
profissionais ligados ao esporte no Município
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Um aspecto muito interessante foi, também, a participação de homens no
treinamento, mostrando que a ação vai além do público feminino. Assim como nos
anos anteriores, a iniciativa foi divulgada nos veículos de comunicação, que noticiaram a
atividade, proporcionando mais visibilidade à campanha.
Paralelamente, em 2019, houve uma atenção muito grande ao bem-estar e à
autoestima da mulher, elementos fundamentais à recuperação da doença e para o incentivo
à prevenção.
Essas iniciativas já haviam sido implantadas nas edições anteriores, mas foi apenas
na última campanha que elas ingressaram oficialmente no calendário de atividades.
Nesse sentido, merece destaque o Dia da Beleza, em que são passadas dicas e
orientações sobre cuidados estéticos durante o tratamento da doença, uma vez que,
por conta dos medicamentos, existem diversas normas e requisitos que precisam ser
cumpridos. Para as mulheres que não se enquadravam nessa situação, o Dia de Beleza
desempenhava um papel muito importante na sua autoestima.

Dia da Beleza, ação de bem-estar promovida com o objetivo de levantar a autoestima das mulheres em tratamento, que
contou com o voluntariado de profissionais da área da beleza e da saúde da cidade
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

MELHOR IDADE, atividade realizada com um grupo da melhor idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
do bairro do Indaiá

Achei maravilhosa essa iniciativa.
Nós precisamos sempre buscar a
prevenção. Se mais organizações
promovessem essa iniciativa que a
Riviera está fazendo, teríamos menos
pessoas doentes, menos mortes,
menos câncer de mama.

MARIA LUIZ PINTO DE MOURA PARTICIPANTE DA PALESTRA REALIZADA
NO BAIRRO DO INDAIÁ, COM O GRUPO
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
DIRECIONADO A MELHOR IDADE,
PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Contudo, poucas atividades tiveram um impacto na autoestima e na superação
da doença quanto o Jantar Celebrando a Vida. A iniciativa, destinada exclusivamente
a mulheres com câncer, as reunia para um jantar de confraternização, em um dos
estabelecimentos comerciais do empreendimento, onde, além da entrega de brindes e
homenagens, se promoviam apoio, incentivo e força a essas bravas guerreiras.
O apoio do empresariado local foi fundamental para os bons resultados nos últimos
anos. Além do Jantar Celebrando a Vida, os restaurantes destinaram parte da arrecadação
de vendas de pratos à ONG. Academias e salões de cabeleireiros também se uniram,
promovendo ações, como o corte de cabelo solidário, movimentando cerca de 80 pessoas,
que destinaram parte do seu tempo e esforço para promover a causa.
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Palestra para colaboradoras do Ilha da Madeira Resort

Palestra para colaboradoras e alunas e mães da Fundação 10 de Agosto

Palestra realizada para mães de alunos do Instituto Índigo no bairro São Rafael.
O instituto é uma entidade que cuida de crianças com necessidades especiais
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Palestra realizada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado no bairro Vicente de Carvalho

A parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Renda e a Riviera de São Lourenço para as ações
do Outubro Rosa Riviera foi muito importante para nós,
pois levou informações preciosas para quem mais necessita,
através das palestras realizadas para os grupos atendidos nos
equipamentos vinculados à Assistência Social.

ISA MARIA LARGACHA PEREZ
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Palestra para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - da Escola Estadual Maria Celeste Pereira Leite

A venda de lenços pela ONG Amigas do Peito voltou a ser realizada, aumentando
a arrecadação da entidade. E, pela primeira vez, a Campanha Outubro Rosa Riviera
conseguiu arrecadar 100 próteses mamárias, totalmente de graça, para a entidade, como
parte das ações de valorização e autoestima da mulher.
Essa junção de fatores permitiu que a edição de 2019 fosse a maior e mais bemsucedida – até o momento – da Campanha Outubro Rosa Riviera, com arrecadação de
R$ 15.000,00 e um impacto direto e indireto de aproximadamente oito mil pessoas.
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#OutubroRosaRiviera #OngAmigasdoPeito

Corte Solidário, ação solidária através da doação de cabelos para confecção de perucas

Aulão de dança aberta ao público, realizada no Riviera Shopping Center

Palestra para colaboradores das lojas do Riviera Shopping Center
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Esse tipo de evento é muito importante, pois muitas
mulheres não têm acesso as informações que recebemos hoje.
Foi bom ouvir também sobre os nossos direitos, quando buscarmos
atendimento público. Falar sobre os nossos sintomas, sem vergonha nenhuma,
é essencial para um diagnóstico precoce. Espero que todas tenham saído
daqui conscientizadas e fica o compromisso de cada uma em divulgar
essas informações. Parabéns por essa iniciativa da Riviera.
SOLANGE TRIGUEIRO NOJIRI,
PARTICIPANTE DA PALESTRA REALIZADA NO CRAS CHÁCARAS

Segunda edição do Jantar Celebrando a Vida, evento exclusivo para mulheres em tratamento
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Os atletas da etapa alusiva, participaram de uma ação em apoio as mulheres com câncer e fizeram uma foto muito especial
com os lenços que foram adquiridos durante a inscrição para ajudar entidades que atuam na área

Representantes da ONG Amigas do Peito, compareceram no Sistema Integrado de Vendas (SIV), para fazer a entrega dos kits
e alertar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer
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Ação no centro de convivência do idoso, equipamento municipal localizado no centro de Bertioga

Essa ação de conscientização promovida pela
Riviera de São Lourenço é muito importante, pois nós,
da melhor idade, somos formadores de opinião e vamos repassar essas
informações para nossos amigos e familiares, ajudando a divulgar
o movimento do Outubro Rosa para quebrar alguns tabus,
pois muitas pessoas ainda tem medo de fazer o autoexame para não
encontrar algo e pode ser tarde demais.

MARIA IZILDA,
PARTICIPANTE DA PALESTRA REALIZADA NA VILA DO BEM BAIRRO DE BORACEIA
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Além de todas essas ações, a edição de 2019 apresentou, também, uma forma
especial para fechar o calendário de atividades. Assim como havia um marco inicial para
o início das ações, no caso a iluminação da entrada da Riviera de São Lourenço, havia a
necessidade de uma atividade que encerrasse o mês.
Por ser um mês de superação, decidiu-se que em 2019 haveria um passeio de canoa
pela região, em parceria com a ONG Amigas do Peito. O evento contou com a presença
do prefeito de Bertioga, Caio Matheus, e terminou com a entrega de um troféu a Shirley
Bezerra, presidente da entidade, por ter vencido a doença.

Canoagem no centro de Bertioga com a ONG Amigas do
Peito que contou com a presença do prefeito do Município
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Equipes de estabelecimentos do Riviera Shopping Center em em suas atividades com camisetas alusivas a campanha
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Conclusão
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De tempos em tempos, percebemos como a saúde e o bem-estar são importantes.
Neste momento, o Brasil e o mundo são acometidos pela pandemia da Covid-19, que
causa graves danos econômicos e diversos males às pessoas.
Situações como essa nos mostram a importância da união, do companheirismo,
da solidariedade e do cuidado com as pessoas. Mas, felizmente, a pandemia passará.
Contudo, o câncer de mama, por enquanto, não.
Com exceção da Riviera de São Lourenço, poucos (se não, nenhum)
empreendimentos realizam uma ação tão ampla, inclusiva e social como a Campanha
Outubro Rosa feita pelo bairro planejado.
Ao longo desses quatro anos de realização, quase cinco mil mulheres foram
impactadas diretamente e pelo menos 12 mil pessoas, indiretamente, abrangendo
maridos, filhos e pais. Transmitiram-se conhecimentos e informações sobre a prevenção
e combate ao câncer de mama, além da possibilidade de contribuir para a autoestima das
pessoas acometidas pela doença.
Isso mostra a importância de ações, como as realizadas pela Sobloco na Riviera de
São Lourenço, que integram a comunidade e proporcionam ganhos às pessoas e seus
familiares.
A saúde e o bem-estar, bem como o meio ambiente e o profissionalismo e a
capacitação, fazem parte dos compromissos da Sobloco em Bertioga. E, assim como
nos últimos anos, continuarão a integrar as ações de “edificação de pessoas”, sempre em
busca do melhor para os indivíduos, as comunidades e a Nação.

Ficha técnica
Realização: Sobloco Construtora
Diretor: Luiz Augusto Pereira de Almeida
Equipe: Departamento de Marketing e Meio Ambiente: tel (11) 3093-9300.
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https://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3041-outubro-rosa-mes-de-conscientizacao-sobre-o-cancer-de-mama
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-mama
https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama/acoes-de-controle/deteccao-precoce#1
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