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Parque Madureira recebe ação do Outubro Rosa neste sábado 

Jornal do Brasil 14/10 às 13h53  

Música, recital de poesia, showdog da Guarda Municipal e as baterias do Império Serrano 

e da Portela estão entre as atividades que vão agitar o Parque Madureira neste sábado 

(14), para conscientizar a população sobre a prevenção ao câncer de mama. O evento é 

uma das ações que marcam a participação da Prefeitura do Rio no Outubro Rosa, 

movimento mundial que alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença. 

A programação começa às 8h e vai até 17h, tendo ainda serviços básicos gratuitos 

(vacinação de hepatite e HPV, massagens terapêuticas, retirada de documentos e 

orientação jurídica) e distribuição de laços na cor rosa, símbolo da campanha em todo o 

mundo. O evento é resultado de parceria da Organização Não Governamental (ONG) 

Projeto Pérolas com quatro órgãos da Prefeitura: Saúde, Educação, Assistência Social e 

Superintendência Regional de Madureira. 

"É muito importante alertarmos a população feminina sobre a importância dos cuidados 

com a saúde da mulher, entre eles, a prevenção ao câncer de mama. Os exames periódicos 

devem estar sempre em dia, uma vez que o diagnóstico precoce eleva as chances de cura 

da doença. A proposta do Outubro Rosa no Parque Madureira é exatamente alertar para 

essas questões", adianta Júlio César Vargas, superintendente de Madureira. 

À frente da Coordenadoria de Atenção Primária (CAP 3.3) da Secretaria Municipal de 

Saúde, Allan Borges destaca que, por conta da jornada dupla, muitas mulheres acabam 

esquecendo de cuidar da própria saúde. "É muito importante esse serviço de 

conscientização, pois saúde é fundamental e direito básico de todos. Nossos profissionais 

vão orientar e tirar dúvidas sobre a saúde da mulher neste evento voltado para a população 

feminina de todas as idades, sejam jovens, adultas ou idosas", diz Borges. 

Além do showdog com os cães da Guarda Municipal e recital de poesia de alunos da 

Escola Municipal Ministro Edgard Romero, o evento contará com apresentação do coral 

Uma Só Voz e caminhada dos alunos da Academia Carioca. Entre os serviços básicos 

estão sessões de relaxamento, auriculoterapia, reflexologia e massoterapia; orientações 

sobre tabagismo e alimentação saudável; e oferta do Cadastro Único (CadÚnico). 

Reforçando a beleza da mulher, haverá aplicação de mechas cor-de-rosa nos cabelos, 

designer de sobrancelha, maquiagem, corte de cabelo com doação para confecção de 

perucas e até tatuagem. 
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Dados da doença - Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), surgem cerca 

de 60 mil novos casos da doença por ano no Brasil. O câncer de mama é o que mais 

provoca óbito na população feminina e vem atingindo mulheres cada vez mais jovens. No 

entanto, quanto mais cedo o diagnóstico, maior as chances de cura. O diagnóstico precoce 

eleva para até 95% as chances de recuperação total deste tipo de câncer, e por isso a 

importância de exames como preventivo estarem sempre em dia. 

PROGRAMAÇÃO 

8h - Caminhada Outubro 

9h - Coral Uma Só Voz 

10h - Showdog da Guarda Municipal 

11h - Recital de poesias com alunos da Escola Municipal Ministro Edgard Romero 

12h - Projeto Circulando: desfile das Senhoras do Calendário 

16h - Apresentação da Escola de Samba Império Serrano 

16h30 - Apresentação Escola de Samba Portela 

17h - Encerramento 

 


