
Regulamento Pedalada Rosa 

 

Objetivo 

Despertar a atenção da comunidade para a importância da prevenção e autocuidado 
das mulheres em relação ao câncer de mama 

 

          PROPÓSITO DO IQeB 

 “Somos idealistas, apaixonados e otimistas. Mobilizamos recursos para promover 
diálogo, informação e suporte. Queremos inspirar pessoas, seus amigos e familiares a 
percorrerem o caminho da adversidade com acolhimento e leveza, durante e após o 

tratamento do câncer. Acreditamos que, despertando a autoestima, é possível resgatar 
o brilho pessoal.”  

 

O Evento:  

Em atenção ao movimento mundial do OUTUBRO ROSA, o INSTITUTO 
QUIMIOTERAPIA E BELEZA realiza sua 4ª PEDALDA ROSA no Brasil destacando 

a importância da prevenção das mulheres em relação ao câncer de mama e 
promovendo o engajamento de pessoas e organizações pela mesma causa. 

Encabeçado por sua idealizadora Flavia Flores, ativista que venceu um câncer 
aos 35 anos, procura disseminar e desmistificar informações relacionadas ao 

câncer, abordando a prevenção, beleza, sexualidade, bem-estar e 
relacionamento familiar. 

 

Local de partida e chegada: Quadras de Areia – Avenida Getúlio Vargas 

Horário: 8h às 12h (largada as 9h) 

Público: em geral (homens, mulheres, crianças, famílias, simpatizantes à causa) 

Percurso: Ciclovia da Av. Getúlio Vargas, contornando o Walmart e retornando 

ao ponto partida (cerca de 5km) 

Inscrições: Realizadas pelo site  SOMENTE LINK DO TICKET AGORA, com 

aquisição de um kit (camiseta, sacochila e bandana) ao valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), cuja renda será revertida aos projetos do IQeB e seu Banco de 



Lenços, que doa lenços a mulheres em tratamento contra o câncer. Até o mês de 

julho deste ano, o Banco de Lenços do IQeB doou 5 mil lenços em todo o Brasil. 

 

 

Atrações:  

• Tenda da beleza  
• Alongamento  
• Banda para encerramento 
• Painel interativo para mensagens  
• Espaço Pet 
• Oficina de reparos em bikes 
• e outros 

 

 

Percurso Bauru 

 

 

 



 

Kit 

 

 

Confira as edições anteriores: 

 



 

Para mais informações, acesse: 
www.quimioterapiaebeleza.com.br 

www.bancodelencos.com.br 

 

CONTATO: 

eventos@quimioterapiaebeleza.com.br 

 

http://www.quimioterapiaebeleza.com.br/
http://www.bancodelencos.com.br/

