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30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

#OUTUBRO ROSA
RECUPERAÇÃO CASA ROSA E CASA DA ALEGRIA RECEBEM PESSOAS QUE ENFRENTAM O CÂNCER , RECUPERANDO O BEM-ESTAR E A AUTOESTIMA

ABRIGOS DE
SOLIDARIEDADE
Voluntários constroem abrigos de conforto e alegria
para as mulheres que enfrentam o câncer de mama

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Tamires Vichi
@jornalovale

A amizade e o amor de pessoas
queridas são fundamentais em
momentos difíceis e isso se
comprova no depoimento de
Elizabeth Camillo Nunes, 71
anos, que atualmente faz radioterapia para o tratamento
do câncer que descobriu na
mama. Com muita clareza e
tranquilidade, compartilha:
“Eu estou me sentindo muito
bem, graças a Deus e graças
aos amigos, à compreensão
das pessoas amigas. As amizades também interferem muito
nesse processo”, contou Elizabeth, que durante a quimioterapia perdeu os cabelos e teve
de raspá-lo quatro vezes.
No entanto, é com calma e
positividade que explica como
tudo aconteceu. A ela indicaram a Casa Rosa, que possui
sede em São José dos Campos,
e que desde 2013 reúne voluntários que apoiam mulheres
em tratamentos oncológicos e
alopecia, a queda de cabelos.
Com perucas, lenços e o lema
“Beleza do Bem”, a cabeleireira Maria Sandim fundou a
Casa Rosa e passou a acolher
todas as mulheres que precisa-
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MIL CASOS
é a estimativa média
de mulheres que tiveram
câncer de mama no Brasil
em 2020 (INCA)

vam de cuidados durante esse
período tão vulnerável que é a
batalha pela cura durante tratamento do câncer.
As perucas para empréstimo
e doação são todas feitas com
cabelos naturais e passam
até mesmo por procedimentos especiais de higienização
e coloração com produtos
doados pela empresa Raiz
Latina, que em 2021 ,trouxe ainda mais uma novidade: uma parceria dá à Casa
Rosa o serviço de micropigmentação mamária e capilar,
mais uma ação em resgate da
autoestima de mulheres.
A Casa, localizada na Avenida Rui Barbosa, no centro da
cidade, tem como objetivo
trazer mais amor, autocuidado e renovar forças
de pacientes durante o
tratamento, além de ser
um canal de alerta sobre
prevenção, com ações especiais em comemoração ao
Outubro Rosa.
Hoje, com parcerias em diversas cidades além de São
José dos Campos, município no qual o projeto nasceu,
possui unidades, também, em
Taubaté, Natal (Rio Gran-

