ACIAS Mulher realiza ações de
conscientização sobre o câncer de mama

Durante todo esse mês de outubro, o ACIAS Mulher realizará em Conselheiro Lafaiete Ações em
alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer de mama. Como parte das ações, haverá
uma iluminação rosa na sede da ACIAS, na torre da Via Real, Cristo e na Sede da Secretaria de
Saúde.
As Ações acontecerão até o dia 27/10. Amanhã dia 10 de outubro, das 09 às 12h, acontecerá um
evento no Solar Barão de Suassuí com leitura de uma carta para a sociedade Lafaietense, palestra e
entrega de laços rosas.
Na quinta-feira, dia 11/10, de 11 às 12h, haverá uma Blitz em frente a Secretaria de Saúde.
No sábado dia 13/10, das 11 às 13h, acontecerá uma Blitz Beleza Saudável na esquina do cartório
dos 4 cantos.
Para encerrar as ações do mês, no dia 27 de outubro (sábado), das 09 às 12h, haverá um dia de
descontração com várias atividades que serão realizadas na ASAPAC. Haverá massagem, yoga, corte
de cabelo, palestra, distribuição de kits de beleza e higiene pessoal e maquiagem. Em todos os
eventos realizados serão distribuídos laços rosas, símbolos da Campanha, e material informativo
sobre a prevenção do câncer de mama.

Sobre o ACIAS Mulher
Foi empossada recentemente em Conselheiro Lafaiete, através de uma iniciativa da Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Conselheiro Lafaite (ACIAS) a primeira Câmara das Mulheres
empreendedoras de Conselheiro Lafaiete, a ACIAS MULHER. O grupo irá representar as mulheres
empreendedoras com a realização de projetos e ações que beneficiarão o comércio local e a
população de Conselheiro Lafaiete de modo geral.
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Presidente: Ângela Campelo
Vice-presidente : Erika Nepomuceno
Primeira Conselheira: Luciana Andriola
Diretora de Gestão: Aline Cristine
Diretora Financeira: Alessandra neiva
Comunicação, Marketing e Eventos: Andreia Laport
Relações Institucionais: Maysa Borba
Diretora de Ação empreendedora: Elaine Fortes
Diretora de Ação Sustentável: Gina Jaques
Sulpentes: Daniela Brandão, Silvania Lazarin e Elizabeth de Oliveira
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