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Leia o texto abaixo.
OUTUBRO ROSA

Outubro Rosa: atividades para reflexão Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta campanha,
o movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa, é comemorada
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. Este
movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas
referentes ao câncer de mama e ou à mamografia, no mês de outubro. Posteriormente,
com a aprovação do Congresso Americano, o mês de outubro tornou-se o mês nacional
(americano) de prevenção do câncer de mama.
A história do Outubro Rosa remonta à última década do século 20, quando o laço
cor-de-rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos
participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990 e, desde
então, promovida anualmente na cidade.
Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, começaram
efetivamente a comemorar e fomentar ações voltadas à prevenção do câncer de mama,
denominando como Outubro Rosa. Todas as ações eram e são até hoje direcionadas à
conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. Para sensibilizar a população,
inicialmente as cidades se enfeitavam com os laços rosas, principalmente nos locais
públicos, depois surgiram outras ações como corridas, desfile de modas com mulheres
que se curaram do câncer de mama, partidas de boliche, etc.
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e outros
locais, 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.
A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao Outubro Rosa foi a iluminação
em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (mais conhecido como

o Obelisco do Ibirapuera), situado em São Paulo-SP. No dia 2 de outubro de 2002, quando
comemoraram os 70 Anos do Encerramento da Revolução, o monumento ficou iluminado
de rosa "num período efêmero". Essa iniciativa foi de um grupo de mulheres
simpatizantes com a causa do câncer de mama que, com o apoio de uma conceituada
empresa europeia de cosméticos, iluminaram de rosa o Obelisco do Ibirapuera em alusão
ao Outubro Rosa.
Em outubro de 2008, diversas entidades relacionadas ao câncer de mama
iluminaram de rosa monumentos e prédios em suas respectivas cidades. Aos poucos o
Brasil foi ficando iluminado de rosa em São Paulo-SP, Santos-SP, Rio de Janeiro -RJ,
Porto Alegre-RS, Brasília-DF, SalvadorBA, Teresina-PI, Poços de Caldas-MG e outras
cidades.
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REPONDA:

1. (Repetir a sequência do 06 ao 10). Atividade será enviada pelo WhatsApp em
vídeos de movimentos de sequência.
2. Atividade será enviada pelo WhatsApp em vídeos de coreografia para balizas
(montagem da coreografia)

