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Peça da campanha do movimento "Outubro rosa" 
 
 
Para chamar a atenção para a importância da mamografia na luta contra o câncer de mama 
importantes monumentos históricos e prédios privados serão iluminados de rosa durante o 
mês de outubro. A ação é parte do movimento internacional Outubro Rosa, criado em 1997, 
na Califórnia (EUA), e que já iluminou a Torre de Pisa, na Itália, e o Arco do Triunfo, na 
França, e da campanha "Não aceite informação pela metade", idealizada pela Femama 
(Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e criada pela 
Ogilvy. "O mais importante é que estamos nos engajando em uma campanha internacional. 
A cada ano, mais países estão aderindo e, neste ano, resolvemos fazer o lançamento da 
nossa campanha", disse a presidente da Femama, Maira Caleffi. 
 
As obras que serão "incendiadas de rosa", como gosta de dizer Maira, são o Farol da Barra, 
em Salvador (BA), o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), o Santander Cultural e a 
Pinacoteca, ambos em São Paulo (SP), o Teatro Ópera de Arame, em Curitiba (PR), o 
Memorial JK, em Brasília (DF), e a Usina do Gasômetro e o Supercuia, em Porto Alegre 
(RS). Além da iluminação, a campanha contará com o Rosamóvel, uma van que vai circular 
por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre divulgando o site www.mulher-
consciente.com.br. As promotoras fornecerão dados sobre a doença é fotografarão mulheres 
que estiverem com acessórios rosas. As fotos serão publicadas no site da campanha. As que 
tiverem mais acessos serão premiadas. "A intenção é alertar as mulheres que elas não 
sabem de tudo e que precisam melhorar seu conhecimento". 
 
A iniciativa de nacionalizar a campanha foi da Roche. A ação também contará com peças em 
jornal, revista, TV e rádio. "É um alerta para que as mulheres realizem mamografias", disse 
Sérgio Amado, presidente do Grupo Ogilvy. "A partir do próximo ano, vai ser obrigatório o 
acesso das mulheres ao exame pelo SUS, devido a uma lei sancionada pelo presidente Lula 
neste ano", completou. 
 
O lançamento oficial da campanha acontece no dia 1ºi de outubro, no MAM, em São Paulo, 



com a presença da jornalista Glória Maria, que é embaixatriz da causa. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 18.   
 


