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PROJETO
Novembro Azul
ROTARACT CLUB DUQUE DE CAXIAS - JARDIM PRIMAVERA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2019 20:09:29
E-mail do Clube: Rotaract.jardimprimavera@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractdcjp/
Justificativa:
Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre
os homens brasileiros ? de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que serão mais de 68 mil
novos casos da doença ainda em 2018. E as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com
presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.
Objetivo Geral:
Conscientização a cerca da importância da busca do profissional da saúde para exames periódicos, disseminar as
informações a cerca da doença e desmitificar o preconceito que os homens tem em relação ao exame.
Objetivo Especifíco:
-Levar informações através de um folhetim/folder sobre o câncer em homens.
- Levar a informação ao nosso Rotary padrinho, tentando realizar uma palestra sobre o tema com um profissional da
área.
- Tentar atrais a comunidade pela causa da conscientização.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

01/11/2019

Data Fim:

30/11/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0010 - Rotaractianos
0001 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Mídias sociais e panfletos
Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Se espera atingir um grande números de homens ou jovens aonde se possa disseminar a informação da busca por
um profissional na área, estimular os Rotarianos do Clube parceiro a realizarem os exames rotineiros.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Novembroazula; Azul; Câncer; novembro; homem

Lições Aprendidas:
Pretendemos intender melhor a forma que levamos informação, inovar na forma que fazemos projetos e quantificar
os pontos positivos e negativos
Resumo:
Conscientização a cerca da importância da busca do profissional da saúde para exames periódicos, disseminar as
informações a cerca da doença e desmitificar o preconceito que os homens tem em relação ao exame.-Levar
informações através de um folhetim/folder sobre o câncer em homens.
- Levar a informação ao nosso Rotary padrinho, tentando realizar uma palestra sobre o tema com um profissional da
área.
- Tentar atrais a comunidade pela causa da conscientização.
Emitido em 22/10/2019
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