
OUTUBRO
ROSA



AMIGA REPRESENTANTE

Vamos entrar no mês de Outubro cheios de energia e totalmente 
focados na atenção ao Câncer de Mama.

Vamos juntos, lado a lado, você e o Instituto Avon, levar 
conscientização, prevenção, cuidados e muito carinho, às 
mulheres do Brasil.

Nem todas sabem que o diagnóstico precoce e o acesso em 
tempo oportuno ao tratamento podem salvar vidas.

Pensando nisso, desenvolvemos este manual, com as melhores 
maneiras para utilizar os materiais que preparamos 
especialmente para este mês e que serão disponibilizados para 
que possamos engajar as pessoas da sua rede social para gerar 
cada vez mais impacto e transformação.



AMIGA REPRESENTANTE

Tem muita coisa boa pra você poder levar informação de 
qualidade pra todas! Além dos posts e do nosso Giro 2021 
temos um  o vídeo manifesto, que com certeza fará a 
diferença. Publique-o!

Vamos juntos? Fique à vontade para postar e disseminar 
nossas hashtags: #todomundotempeito #olhapravocê 
#outubrorosa #institutoavon #giropelavida

É muito bom poder contar com você!



KIT COM MUITO CONTEÚDO

O mês de Outubro é delas: da atenção e de muita informação 
sobre o Câncer de Mama.

O Giro Pela Vida 9ª edição este ano acontece em formato de 
LIVE, no dia 07/10, por meio da plataforma digital: 
giropelavida.com.br

É hora da conexão, de falarmos ao vivo com as mulheres, de 
apresentarmos histórias,  bate-papos, interatividade e um show 
muito especial.

https://www.giropelavida.com.br/


KIT COM MUITO CONTEÚDO

O acesso aos conteúdos do site é livre para todos, com muitas 
dicas imperdíveis e esclarecedoras.

Olha pra você! Olha para a nossa rede! 

Vamos, juntos, olhar para a nossa causa e trazer as mulheres 
para esse movimento feito por elas e pra elas?  



KIT COM MUITO CONTEÚDO

• INFORMAÇÕES DOS CONTEÚDOS – ESTE ARQUIVO;

• CONTEÚDO POSTS GIRO PELA VIDA;

• CONTEÚDO POSTS INFORMATIVOS;

• CONTEÚDO POSTS CAMPANHA;

• ARQUIVOS WORD COM LEGENDAS E HASHTAGS;

• VIDEO MANIFESTO.



IDENTIDADE
VISUAL (KV)







POSTS
GIRO PELA VIDA



POSTS GIRO PELA VIDA
Posts convite para postar no FEED, do Instagram ou 
Facebook engajando o maior número de participantes

Adicionem as hashtags: 

#olhapravocê

#todomundotempeito 

#giropelavida

#outubrorosa

#institutoavon 



POSTS GIRO PELA VIDA
Diversos posts com data e legenda para publicarem

em seu FEED do Instagram ou do Facebook

Está tudo organizado, basta acessar clicando AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1dqEt_m-ATWGzr2-w2j51Pxo1EzrUWMUb?usp=sharing


POSTS
INFORMATIVOS



POSTS INFORMATIVOS
Para postar no FEED, do Instagram ou Facebook

Legendas sugeridas e a data é durante todo o 

Outubro Rosa, acesse esse material clicando AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1dqEt_m-ATWGzr2-w2j51Pxo1EzrUWMUb?usp=sharing


OUTRAS SUGESTÕES
Para você colaborar 



COMO COLABORAR
Durante a campanha vamos engajar o maios número de participantes 
para a causa, vamos disseminar informações por todos os cantos do 
país.

Encontre todos conteúdos, imagens de posts e textos, com 
informações de como postar e espalhar tudo sobre o câncer de mama.

Encontre tudo que precisa clicando AQUI.

https://drive.google.com/drive/folders/1YY_LGs4mdqNiB5lkBKCbozHrHeh3KwZ8?usp=sharing


Agradecemos por sua 
colaboração, obrigada!


