
 

 

No dia 20 de outubro, o CMEC - Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, da 

Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP), realizou, em parceria com o 

Conselho Estadual da Condição 

Feminina e Secretaria de Justiça do 

Estado de São Paulo, uma palestra 

sobre prevenção e cuidados 

relacionados ao Câncer de Mama, 

bem como sobre a autoestima da 

mulher. 

  

O evento foi realizado na sede da ACSP e 

contou com a participação do São Cristóvão 

Saúde, que esteve presente  através da 

divulgação de sua campanha de saúde 
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Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura                                                          

 traz tema sobre Câncer de Mama com a   
participação do São Cristóvão Saúde 

 

São Cristóvão Saúde: Maria Josenilda Mariano 
(Coordenadora de Atenção Integral à Saúde) e 
Priscila Cortez (Enfermeira do MOPE), durante 

evento do CMEC 

Ana Claudia Cotait (Presidente do CMEC) com a ambulância 
do São Cristóvão Saúde durante o evento 



atual  #OCâncerNãoEspera e da palestra realizada sobre o tema para as 

participantes.  Na oportunidade, também foram distribuídos material instrutivo e uma 

caneta personalizada.  

 

“Damos total apoio à campanha realizada pelo CMEC, através da sua presidente, Ana 

Claudia Badra Cotait, sobre cuidado e prevenção do Câncer de Mama. Inclusive, nós do 

São Cristóvão Saúde estamos realizando, 

durante todo esse mês, ações voltadas ao 

tema de extrema importância para as 

mulheres. Parabenizo o CMEC pela 

iniciativa,“ ressalta o Presidente/ CEO do 

Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir 

Pereira Ventura, que também é Vice- 

Presidente da Associação Comercial de 

São Paulo. 

  

Após o encerramento e, cumprindo a tradição, diversos balões rosas foram soltos no 

Pátio do Colégio - Sé, em homenagem ao mês de outubro, simbolizando o combate ao 

Câncer de Mama. 

Participantes do evento realizado pelo CMEC da Associação Comercial de São Paulo 

Bexigas rosas foram soltas simbolizando 
 a Campanha Outubro Rosa 


