OUTUBRO ROSA
LUSTOSA UNE ARTE E SOLIDARIEDADE EM PROL DA
PREVENÇÃO DO CÂNCER
Calendário com obras de artistas mineiros será doado a quem ajudar o
Movimento Mamamiga
As obras que formaram a exposição ARTErial, em comemoração ao aniversário de 60
anos do Laboratório Lustosa, vão agora espalhar conhecimento às mulheres e esperança
para aquelas que possuem diagnóstico de câncer de mama. Os doze quadros feitos por
artistas mineiros ilustram um calendário 2019 que será entregue a quem fizer doações
acima de R$ 10 para o Movimento Mamamiga pela Vida, projeto que promove o
autocuidado e a prevenção da doença.
A ideia foi inspirada na campanha Outubro Rosa e consolidada em parceria com a
Associação de Prevenção do Câncer na Mulher (Asprecam), que desde 2002 realiza o
projeto Mamamiga. “O objetivo é despertar nas pessoas o desejo de valorizarem a
própria vida e de terem uma maior atenção com a saúde”, destacou a coordenadora
de Marketing do Lustosa, Fernanda Januzzi.
“A Asprecam, por meio dos seus diversos programas, sempre incentivou, entre as
mulheres, o autocuidado, o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.
Atualmente, o nosso principal desafio é ampliar e consolidar ações, projetos e
campanhas com o auxílio de parceiros, como o Laboratório Lustosa, que também
tenham uma consciência preventiva e voltada para a desmitificação de
preconceitos em relação à doença. Além disso, temos o desafio de manter canais de
comunicação consolidados com as instituições públicas, já que grande parte dos
nossos projetos é voltada para profissionais e usuários da rede SUS”, ressaltou a
presidente da ASPRECAM, Mônica Bessa.
A sustentabilidade da associação é garantida por meio da venda do modelo
Mamamiga, um simulador da glândula mamária feminina com informações didáticas
sobre quatro alterações mais frequentes que podem ser encontradas nas mamas por
meio do exame feito com as mãos. O produto, reconhecido pelo INCA, é uma
ferramenta que tem ajudado as mulheres a aprenderem a fazer o autocuidado de
forma mais assertiva e também tem contribuído na orientação dos profissionais da
saúde em relação ao diagnóstico precoce.

As obras que compõem o calendário fazem parte do acervo da mostra ARTErial, que
abordou o aspecto humano da patologia clínica em uma instalação que segue
itinerância por diversos espaços de Belo Horizonte. Os artistas, selecionados por um
edital, tiveram como desafio criar algo lúdico a partir do sangue, principal material
biológico utilizado na análise clínica.
As doações poderão ser feitas nas unidades do Lustosa listadas abaixo, enquanto
houver estoque do calendário ou até o início do ano de 2019. Os calendários também
poderão ser encontrados no Mercado da Boca (Av. Toronto, 156 - Jardim Canada,
Nova Lima) nos dias 20 e 21 de outubro.
Unidades Lustosa onde podem ser feitas as doações:
 Buritis - Av. Professor Mário Werneck ,2678
 Centro - R. dos Carijós ,146
 Contagem - Av. João César de Oliveira ,965
 Sagrada Família - R. Conselheiro Lafaiete ,714
 Savassi - R. Fernandes Tourinho ,529
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