
 

Outubro Rosa & Novembro Azul – Juntos na Luta Contra o Câncer 

 

A @jbeueventos juntamente com Projeto Divas Org       e a instituição Acelerando pela Vida 

com o auxílio de colaboradores e parceiros especiais apoiam, ajudam e incentivam a 

prevenção do combate ao câncer de mama e próstata. 

“Em meio a está pandemia é necessário também não descuidar do nosso corpo e mente; e 

uma das melhores formas é praticando exercícios físicos, sempre claro com muito cuidado se 

possível c/orientação e respeitando o distanciamento e suas possibilidades de onde e como 

executar. 

Preparamos um DESAFIO   simples e fácil para que todos possam participar  

Com o principal objetivo: 

      Incentivar  

     Conscientizar  

      Ajudar o próximo  

 

Esse desafio será sem fins lucrativos e em prol da causa ao combate e prevenção do Câncer ,  

Toda a verba arrecadada será doada pra duas ONGS: 

@projetodivasorg      (câncer de mama)  

Acelerando pela vida      

(Câncer de próstata)  

 

DESAFIO  

     DE 29/10/20 a 3/11/2020 

     3km, 5km, 10km, 15km ou 21km Caminhada ou Corrida ou executar no mínimo 30 minutos 

por dia de qualquer atividade nesse período. 

     Local: Onde você quiser, podendo ser em (Casa, apto, rua, academia, parque, praia etc.)  

 Claro utilizando máscara e mantendo distanciamento possível e em segurança  

 

   Não haverá cronometragem específica, o desafio é com VOCÊ, se motivar, se comprometer 

e executar uma das atividades propostas, incentivando outras pessoas a participar do mesmo 

e promovendo principalmente sua saúde e bem estar. 

 



           REGISTRO: 

Através de uma foto c/camiseta ou medalha ou ambos, enviada para o WhatsApp do 

organizador e marcando nossas # no período do desafio assim você já estará concluindo é 

registrado.   

 

Viu simples, fácil e acessível! 

 

    Posteriormente sairá o vídeo do evento com todos os participantes, parceiros, 

colaboradores e a entrega da arrecadação para as duas ONGs do projeto.  

 

De          ficaremos imensamente felizes e agradecidos se puderem participar e divulgar entre 

os seus amigos e parentes  

Sem contar que o kit é lindo e vocês estarão super ajudando quem necessita  

 

Gratidão       

 

COMPOSIÇÃO DO KIT: 

Kit 49,90  

composto por: 

    1 T-shirt dry fit personalizada do evento  

(P, M, G, GG e XGG - unissex) *Verificar tabela de tamanho. 

    1 medalha personalizada do evento 

    1 máscara dupla face do evento  

    1 sacochila preta do evento 

    brindes e vouchers de parceiros  

 

O seu kit pode ser por entrega: Via correio ou retirada em um ponto, você escolhe                      

Local para retirada: 

Runner Anália Franco  

Dos horários e datas estipulados 


