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Lucy Ghiradini Bonazzi
2ª Vice-Presidente

Gestora

Samsara Nyaya Nunes

Conselho de Administração
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“Mais um ano começa fortalecendo
nossas escolhas. 2021 foi um momento
de retomada, de transformação, de
evolução e de aprendizado. Criamos
novos formatos e estreitamos nossos
relacionamentos. Cada vez mais estamos
preparados para enfrentar esse novo
normal. Que venha 2022, e com ele os
desafios da construção de uma sociedade
mais saudável.”		
Dra. Maira Callefi

Presidente Voluntária do Instituto da Mama do
Rio Grande do Sul
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Apresentação
O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul - IMAMA/RS é uma organização sem fins
lucrativos, fundada há 28 anos, pela mastologista Dra Maira Caleffi, com a missão de
promover, manter e restabelecer a saúde da mama de mulheres e homens do Estado do
Rio Grande do Sul, visando erradicar o câncer de mama como uma doença que ameaça
a vida.

Atuação
•
•
•
•

Educação e Diagnóstico Precoce
Geração de conhecimento / Pesquisa
Suporte ao paciente e familiares
Advocacy (Defesa da Causa)

Os números do câncer de mama
2º câncer mais frequente em mulheres no
mundo é o câncer de mama.
• 4º estado com maior índice de pessoas com
câncer de mama é o RS.
• 95% de chances de cura se detectado em
fase inicial.
•
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Banco de Perucas
O banco de perucas, lenços e chapéus é um serviço disponibilizado pelas unidades
do IMAMA, em Porto Alegre e Três de Maio. O empréstimo é feito às mulheres com
câncer de mama, que devido ao tratamento de quimioterapia, perdem temporariamente
o cabelo. O serviço é gratuito e a devolução pode ser feita até que o adereço deixe de
ser necessário.

Produtos IMAMA
Doe, adquirindo produtos oficiais do IMAMA. Desta forma, você ajuda na continuidade
dos nossos projetos. Sua empresa pode salvar vidas fazendo parte da nossa linha de
produtos, desenvolvendo produtos em parceria com o IMAMA.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Camisetas
Sobrinhas
Erva-Mate IMAMA
Pin botton e flor;
Lenços;
Boné e viseira;
Adesivo.
Colar “O que me move é o amor pela vida”.
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Núcleo de Relacionamento com o Paciente
•
•
•
•

Total de atendimentos realizados: 1001 atendimentos
Pacientes atendidas: 569 pacientes
Encaminhamentos para atividades de apoio ao paciente: 137 solicitações
Empréstimos de perucas: 96 empréstimos

O núcleo de relacionamento com o paciente efetivou um
crescimento de 60% comparado ao ano anterior.
Entre em contato com o Núcleo de Relacionamento com o Paciente

(51) 99403.4249
Atividades de Apoio ao Paciente

Acolhimento Psicológico

Banco de Perucas

Acolhimento Novos
Vlountários

Orientação Nutricional

Núcleo de Relacionamento
com o Paciente

Núcleo de Terapias
Integrativas

Desconto em Exames

Apoio Jurídico

Micropigmentação
e camuflagem de
cicatrizes PósMastectomia
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Programa Tampinha Legal
É tampinha? É de plástico? Então PODE!!!
Junte e doe tampinhas plásticas para nossa causa rosa. Higienize suas tampinhas,
separe-as por cor e entregue em um de nossos pontos de coleta. As tampinhas são
vendidas por quilo, revertendo em fundos para o IMAMA. Solicite um cartaz para aderir
a nossa campanha e informe-se sobre como fazer um coletor de tampinhas.

Ligue: (51) 3264-3000 ou falecomimama@imama.org.br.
Quantidade de tampinhas em quilos (Kg)
arrecadadas para o Programa Tampinha Legal:
• Total pesado (Kg): 3.241,3
• Valor arrecadado = R$ 9.349,90
Durante todo o ano, nossas voluntárias se
reuniram no IMAMA para fazer a
separação de tampinhas.

27/11 – Super Mutirão de Separação de Tampinhas
No sábado, dia 27 de novembro, reuniram-se no IMAMA um grupo de voluntárias para
realizar um super mutirão de separação de tampinhas. O Super Mutirão rendeu mais de
700 kg de tampinhas que foram entregues para o Programa Tampinha Legal.
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Movimento Arredondar
A Belshop convidou o IMAMA para participar do movimento Arredondar, inaugurando
essa ação no Instituto. A partir dessa parceria o IMAMA está apto para receber micro
doações de qualquer loja física ou e-commerce que queira apoiar o projeto.

A Arredondar é uma ONG que apoia outras Ongs!

A ideia é simples: No momento de pagar a conta, o cliente é convidado a arredondar o
valor total para cima e fazer uma micro doação.
Por exemplo: R$ 24,90 vira R$ 25,00 e você doa 10 centavos para o IMAMA.

AÇÕES IMAMA 2021
19/01 – Doação de mechas de cabelos
O 8º BPM, de Osório/RS, arrecadou 503 mechas de cabelo para doar entre o IMAMA e o
Instituto do Câncer Infantil. Apoiaram a ação 36 estabelecimentos da região, tornando
um sucesso a campanha 'CABELOS DE AÇOS da Brigada Militar'.

24/01 – Visita à Primeira Dama de Porto Alegre
A vice-presidente do IMAMA/RS Cíntia Seben,
acompanhada da gestora de marketing do IMAMA
Samsara Nyaya Nunes, estiveram no gabinete da
Primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino,
para apresentar a Instituição e os projetos
desenvolvidos. Foi um dia especial para o IMAMA
que recebe assim o apoio da Prefeitura à causa rosa
e novos projetos que virão pela frente.
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26/01 – Cooperação Técnica CRESCE RS
Assinatura do termo de cooperação técnica do Cresce
RS, cujo objetivo é o monitoramento e o destravamento
burocrático de projetos e ações selecionados, estratégicos
para o desenvolvimento do Estado. Evento conduzido pelo
Deputado Estadual Ernani Polo, neste ato como Governador
em exercício do Estado do Rio Grande do Sul. O IMAMA é
a única ONG presente desde o início desse encontro com
importantes entidades representativas do RS.

04/02 - Dia Mundial do Câncer
O IMAMA realizou um ato público em formato de FLASHMOB. Na ação reuniram-se
vitoriosas e voluntárias da causa rosa para divulgar a data. A atividade foi realizada em
frente a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e no Shopping João Pessoa.

24/02 - Lançamento do Núcleo de Terapias Integrativas
Na busca constante por oferecer mais qualidade de vida
e saúde, o Instituto da Mama do RS - Imama RS, lançou o
Núcleo de Terapias Integrativas. O objetivo é que as pacientes,
familiares, vitoriosas e voluntárias tenham acesso a várias
formas de apoio emocional, em conjunto com as demais
atividades de atendimento que já vem sendo realizadas.
Neste núcleo, os usuários contam com o atendimento de Reiki
e meditação.
O projeto é dirigido a pacientes com câncer de mama, seus
familiares, vitoriosas e aos voluntários (as) que atuam no
Imama RS. O atendimento é gratuito, todas as quartas-feiras
às 19h acontece a meditação e às 20h30min temos o Reiki. Os
terapeutas voluntários que coordenam o núcleo são: Alexandre
Berg, Carolina Roduyt e Rafael Ballardi.
8
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05/03 - Kit Dia das Mulheres IMAMA
As voluntárias do Instituto da Mama receberam em suas casas o kit Dia da Mulher
IMAMA. O presente foi distribuído para todas as mulheres que se inscreveram no evento
online que ocorreu no dia 06 de março e contou com um bate-papo sobre autoestima,
dicas de automaquiagem e cuidados capilares, além da atualização sobre os novos
projetos do Instituto.
O evento foi realizado através da plataforma Google
Meet das 14 horas às 17:30 horas. A confecção dos
kits foi possível com a ajuda das empresas Zaffari,
Cervejaria Trindade, Mio Sapore, Nutrimate, Orquídea,
Sarandi, Salamandra e Doble. O compromisso em
continuar com a realização de atividades que eram
ministradas presencialmente antes da pandemia
fez com que o IMAMA, bem como suas voluntárias,
pacientes e vitoriosas aderissem ao modo virtual
com maior força. A alternativa online tornou-se o
canal que une a causa em tempos de distanciamento
social, respeitando as restrições e continuando a
promover saúde e bem-estar.

08/03 – Presidente do IMAMA representa o Brasil na OMS
Fundadora e presidente voluntária do IMAMA é a única médica brasileira convidada a
participar de evento internacional
A mastologista Maira Caleffi, Presidente voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande
do Sul participou do evento internacional realizado pela Organização Mundial da Saúde.
A iniciativa prevê o debate acerca do câncer de mama no evento Hearing the Call of
Women with Breast Cancer (traduzido inglês, “ouvindo o chamado das mulheres com
câncer de mama”). O evento ocorreu na manhã de segunda, 8 de março, mesma data
em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Maira foi a única médica brasileira
convidada para essa ação que ocorreu através da plataforma Zoom.

08/03 – Live do dia internacional da mulher
Dentre os eventos realizados em homenagem ao Mês
da Mulher, o IMAMA em parceria com o Shopping
João Pessoa promoveu uma live pelo Instagram @
shoppingjoaopessoa, abordando dicas de orientação
nutricional e promovendo um bate papo sobre autoestima,
ministrados pelas profissionais Beatriz Moser e Carolina
Roduyt.
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ABRIL/ 21 – Exposição “A força que há em mim.”
Durante o mês de abril, a exposição fotográfica A Força que Há em Mim, com as Guerreiras
e Vitoriosas do IMAMA, ficou concentrada no espaço de eventos do Shopping João
Pessoa. O nome da exposição visa ressaltar a coragem e a alegria de viver em cada
uma das 13 fotos. As fotografias feitas em 2020, no mês de março, seriam expostas
no mesmo ano. No entanto, com a chegada da pandemia do novo coronavírus foi
necessário transferir a data. A exposição foi gratuita e aberta ao público, seguindo todas
as recomendações sanitárias de distanciamento social controlado.
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ABRIL/22 – Campanha RENASCER
Com a chegada da Páscoa, o IMAMA em parceria
com a empresa de acessórios Fressen Joias
promovem uma campanha com enfoque em
valores que a data comemorativa traz à tona com
mais intensidade. A campanha chamada Renascer
foi desenvolvida pensando no momento desafiador
que vem sendo vivenciado desde a chegada da
pandemia.
Ao longo do mês de abril, todos os produtos da marca de acessórios e semi-jóias que
pertencerem ao catálogo da campanha Renascer, terão 50% do seu valor de venda
convertidos para a causa do IMAMA. Nas redes sociais do Instituto, serão postados
vídeos com depoimentos de pacientes que venceram o câncer de mama. As Vitoriosas
irão falar sobre como renasceram após o diagnóstico do câncer e quais foram seus
desafios e reflexões pessoais.

04/05 – Vivência Deusa Héstia
A terapeuta voluntária do IMAMA, Carolina Roduyt promoveu uma experiência de muito
poder e conexão feminina para 30 das Vitoriosas, Voluntárias e Guerreiras do IMAMA. O
evento online chamado Vivência Sagrada da Deusa Héstia iniciou-se no dia 04 de maio e
contou com mais três encontros, completando o ciclo lunar ao longo do mês. A Vivência
busca despertar a intuição feminina de forma coletiva e descontraída. A iniciativa faz
parte do Núcleo de Terapias Integrativas do IMAMA.
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09/06 – Audiência com o Governador do Estado
No dia 9 de junho o IMAMA teve a oportunidade de apresentar ao Governador do Estado,
Eduardo Leite, o Projeto “Que câncer é esse?”, uma ideia que prevê abordar os cinco
tipos de cânceres mais incidentes no atual cenário da saúde do RS. Participaram da
reunião no Palácio Piratini, a Vice Presidente do Instituto, Cíntia Seben, a gestora de
marketing, Samsara Nyaya Nunes, o vereador Ramiro Rosário e os demais envolvidos
com a criação do projeto.

22/06 - Lançamento do Portal do Voluntariado
No dia 22 de junho foi lançado o Blog
Portal do Voluntário com o objetivo de
compartilhar o dia a dia do voluntariado do
IMAMA. Nesse portal, é possível ficar por
dentro de tudo que está acontecendo na
nossa Casa Rosa.
Link:
https://portaldovoluntarioimama.
blogspot.com/
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05/08 - 28º Aniversário do IMAMA
O IMAMA promoveu um jantar beneficente, com cobertura pela imprensa, em
comemoração aos seus 28 anos de existência. A Estância das Oliveiras foi o ambiente
do evento. O local é conhecido pelas lindas paisagens ao pôr do sol e pelo olivoturismo.
Além de um ambiente paradisíaco e boa comida, a celebração também contou com
música pelos artistas Claus e Vanessa, DJ Capu e Lê Araújo e Luciano Reis.
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27/08 - Plantio no Solário do Parque Marinha do Brasil
O IMAMA realizou o plantio de dezenas de plantas no Solário do Parque Marinha do
Brasil. A atividade foi realizada em comemoração ao Dia do Voluntariado. Além do
time de voluntárias da causa, a revitalização do ambiente contou com o auxílio do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e com o transporte realizado pela
empresa Unesul. A atual Primeira Dama da capital gaúcha, Valéria Leopoldino, também
participou da atividade. Para finalizar o dia, o voluntariado e equipe se reuniram no Cais
Embarcadero para um café oferecido pelo Mule Bule Gastronomia
https://www.youtube.com/watch?v=GwZDuEqbS-o
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26/11 – Forum de lançamento do Estatuto da Pessoa com Câncer
Na manhã de 26 de Novembro ocorreu o Fórum contra o Câncer com lançamento
do Estatuto da Pessoa com Câncer na Assembléia Legislativa do RS, ocasião em
que o IMAMA esteve presente representado pela Gestora Samsara Nyaya e com um
emocionante discurso da voluntária vitoriosa Márcia Fernandes.
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CAPACITAÇÕES
19/01 – Capacitação PEER NAVIGATION
A equipe do IMAMA e as vitoriosas convidadas participaram do treinamento PEER
NAVIGATOR - capacitação técnica para navegação de pacientes - oferecido pela
Novartis, no dia 19 de janeiro de 2021. Os Peer Navigators são profissionais treinados
que ajudam o paciente a conviver com a doença promovendo a adesão ao tratamento e
promovendo a confiança nos cuidados de saúde de cada um.

17/02 - KRAV MAGA
Com a proximidade do mês da mulher e o alto índice de violência doméstica contra a
mulher (incluindo pacientes com câncer), o IMAMA e a Femama, receberam na quartafeira (17/02) uma aula sobre o KRAV MAGA, uma técnica israelense de defesa pessoal
principalmente focada no público feminino.
O Professor Adriano Almeida, disponibilizou um horário para orientar as equipes em
como se prevenir de possíveis riscos de violência.
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16/04 - Habilidades de
Comunicação
A Equipe IMAMA participou do workshop
com certificação sobre Habilidades
de Comunicação. A capacitação foi
ministrada pelo profissional Andrey da
Silva Aires, formado em psicologia. Para
o IMAMA, o compromisso em manter
seus colaboradores sempre atualizados
e preparados para atuarem de forma
diferenciada é priorizado diariamente.

Capacitação VOX 2 YOU
Em parceria com a Escola de Oratória Vox 2 You de Porto Alegre, o IMAMA realizou a
capacitação de voluntárias, palestrantes e colaboradores nas modalidades de curso
Intensivox e Oratória Master.
Participantes:
Patricia Kauer, Nina Fialho,Cristiane Souza, Samsara Nyaya Nunes, Iolanda Klaic, Maria
Isabel Leão, Marli Marcon, Bruna Medeiros
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PATROCINADORES DO OUTUBRO ROSA
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PALESTRAS OUTUBRO ROSA
Durante o mês de Outubro o IMAMA realizou 73 palestras de conscientização e cuidados
com a saúde da mama. Foram impactadas diretamente 5.800 pessoas através das
palestras.
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PONTOS DE VENDA IMAMA NO OUTUBRO ROSA
Durante o Outubro Rosa o IMAMA contou com quatro pontos de venda para divulgação e
venda de produtos. Foram eles disponibilizados pelos parceiros Shopping João Pessoa,
Shopping Total, Moinhos Shopping e HMV - Shopping Iguatemi.

DESAFIO PINK
Nas quartas-feiras, durante o Outubro Rosa, aconteceu a mobilização junto à população,
com o desafio pink. Ele visava estimular o uso de uma peça cor de rosa. As voluntárias
mobilizaram-se para espalhar a ideia em diferentes pontos da cidade, nos pink stop
espalhados em diversos semáforos de Porto Alegre.
23

17/09 – IMAMA LOVE POA
Porto Alegre é a 6ª capital com maior incidência de Câncer de Mama no Brasil. Por isso
o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e suas vitoriosas chamam a atenção para o
diagnóstico ágil e celebram o amor à vida com a Exposição IMAMA LOVE POA.
Exposição de fotos das vitoriosas IMAMA no Shopping João Pessoa.
• Roupas: Big Chic Boutique
• Produção de Moda: Alunas da ESPM Carolina Balbinoto, Laura Guichard, Heloisa
Giannetti e supervisão da Madi Muller.
• Cabelo e maquiagem: Studio by Valdeci Vieira e Salão New Center.
• Almoço: Bella Gula.
• Fotos: Laércio Lacerda
• Local das fotos: Casa de Cultura Mário Quintana
A exposição ficou disponível durante todo o mês de Outubro.
Participantes:
Carmen Zotz Herkenhoff, Cinthia Farina Marcon, Cláudia Lague, Juliana Bastos de Farias
dos Santos, Kelen Cardoso Rodrigues Martins, Leila Lima de Souza Harthmann, Luciana
Marques Dutra, Maria Alice Paz de Paiva, Marilene Silva, Maura Pedroso, Roberta Abreu,
Rosane Meuren, Roseli Scheid Schuler, Rosimeri dos Santos Kulmann
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30/09 – Lançamento do Outubro Rosa para a imprensa
O Lançamento do Outubro Rosa 2021 foi realizado no dia 30 de setembro às 20h na
Astir – Incorporação e Construção na Av.Dr. Nilo Peçanha 1945 – 2061 e contou com
a presença de autoridades públicas, imprensa, patrocinadores, parceiros, voluntários
e vitoriosas do IMAMA.Também foi apresentado um emocionante vídeo com texto e
narração da madrinha do instituto, Rosane Marchetti, dando início as atividades que
foram desenvolvidas ao longo do mês de outubro.
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02/10 – Abertura do Outubro Rosa - Praça Paris

No dia 02 de outubro das 10h às 17h aconteceu a abertura oficial do Outubro Rosa e o
IMAMA promoveu um encontro aberto à comunidade com múltiplas atividades culturais
e recreativas voltadas para a saúde da mama na Praça Paris – Rua Ênio Andrade, atrás
do Prédio da Astir.

29

06/10 – FLASHMOB SHOPPING TOTAL
Flashmob Shopping Total, Cristóvão Colombo/ Ramiro Barcelos
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08/10 – LIVE RS EM PAUTA
A Nutricionista clínica e oncológica Beatriz Moser, que é voluntária técnica do Instituto
da Mama do RS foi convidada para falar sobre a importância da prevenção ao câncer de
mama na Live RS EM PAUTA.

09/10 - IMAMA BIKE DAY
No dia 09 de outubro o IMAMA promove um passeio ciclístico com concentração na
Usina do Gasômetro para incentivar hábitos saudáveis que ajudam a combater o câncer.
Apoio: Pedalegre, Sunset Bikes e Rota Sul Adventure
Fotos: Laércio Lacerda
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14/10 – IMAMA na praça Paris – Meditação
Na quinta-feira, dia 14 de outubro, o IMAMA estava presente na praça Paris, atrás do
prédio da Astir. Realizando uma ação de distribuição de material informativo, exposição
de produtos da causa rosa e realizando uma meditação com a terapeuta voluntária
Júlia Lamas.

14/10 – Outubro Rosa Ativo – Parceira CETE e SESC
Outubro Rosa Ativo com atividade de alongamento e caminhada guiada oferecido
pelo Educador Físico Hélio Silva do SESC,para a terceira idade. No Centro Estadual de
Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre
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18/10 – Passeio de barco - Noiva do Caí II
O barco Noiva do Caí II ofereceu às vitoriosas e voluntárias do IMAMA um passeio
turístico em Porto Alegre/RS pelas ilhas do delta do Jacuí.

20/10 – Passeio ao Mátria Parque das Flores
O Mátria Parque de Flores, empreendimento inaugurado em 26 de novembro em São
Francisco de Paula, ofereceu uma abertura exclusiva no dia 20 de Outubro, para receber
as Vitoriosas e Voluntárias do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA RS),
dentro da programação do Outubro Rosa. O grupo foi acompanhado da vice-presidente
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da instituição, Cintia Seben, e da coach especializada em qualidade de vida, Carla
Lubisco, que fez a primeira aula de meditação no novo espaço do parque, o Monumento
à Borboleta.
No dia da visita, as vitoriosas foram convidadas a experimentar para aguçar todos os
sentidos. Os jardins da Mátria são preparados como uma obra de arte a céu aberto. São
mais de 7 milhões de plantas já no parque, distribuídas em 30 jardins surpreendentes,
como o Sensorial, que reúne ervas aromáticas. São grandes canteiros de alecrim,
osmarin, manjericão, camomila, funcho, lavanda e arruda.
O momento de Meditação na Mátria foi um dos pontos especiais da visita. A escritora,
empresária e palestrante Carla Lubisco é especialista em disseminar hábitos saudáveis
e foi quem aplicou a meditação.

21/10 – IMAMA na praça Paris – Dança circular
Na quinta-feira, dia 21 de outubro, o IMAMA estava presente na praça Paris, atrás do
prédio da Astir. Realizando uma ação de distribuição de material informativo, exposição de produtos da causa rosa e realizando dança circular aberto ao público com a
voluntária Ligia
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23/10 – A saúde é nossa causa
Um dia antes da Carreata, o IMAMA organizou no Parcão um evento para toda a
comunidade, com o intuito de promover a conscientização da Causa Rosa em um
ambiente divertido e familiar. No local foram oferecidas atividades gratuitas como Reiki,
Meditação, Yoga e Danças Circulares.
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24/10 – Carreata
O IMAMA promoveu no dia 24 de Outubro, pelo segundo ano consecutivo, a Carreata
Rosa das Vitoriosas, uma mobilização pela importância do diagnóstico precoce no
tratamento ao câncer de mama. Com partida às 15h20min do Parque Moinhos de
Vento, cerca de 25 carros acompanharam a carreata em direção a Usina do Gasômetro.
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27/10 – Elas cantam Outubro Rosa
No dia 27 de Outubro, o IMAMA realizou no Clube do Professor Gaúcho o show Elas
Cantam Outubro Rosa, com a participação das cantoras Júlia Antonini, Graciele Souza,
Fátima Gimenez, Bibiana Alves, Janna Martins, Fofa Nobre, Grazi Andriotti, Viviane
Kraemer, Ballet das Mãos, Kathellyn Garcia e o grupo Samba Pra Elas. A renda arrecadada
com a mobilização e a venda de ingressos foi revertida para a Instituição, auxiliando
na manutenção da entidade e custeando parte das despesas do trabalho realizado no
combate ao câncer de mama no Estado.
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28/10 – IMAMA TALKS
No dia 28 de Outubro realizou-se o IMAMA TALKS, bate papo de encerramento do
Outubro Rosa com a Presidente Voluntária do IMAMA, Dra. Maira Caleffi.
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30/10 – IMAMA RUNNING DAY
No último dia do Outubro Rosa o IMAMA promoveu mais um dia de atividade física, com
uma caminhada coletiva que partiu da Usina do Gasômetro, onde um grupo percorreu
3km e o outro percorreu 5 km .

Que Câncer é esse?
Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, na orla do gasômetro, das 9h30 às 19h.Patrocínio
do evento todo foram Hospital Moinhos de Vento, Banrisul, Novartis, Astrazeneca,
Nutrimate e Olina.
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