
O Passeio Ciclístico da UPE, em 
comemoração ao Dia do Servidor 
Público, foi um sucesso. Muitos 
servidores e seus familiares estiveram 
presentes e sugeriram à PRODEP, a 
realização do PEDALA UPE – 2018. Na 
ocasião, foram distribuídos mungunzá, 
caldinho de feijão, frutas, picolé e água. 
Ainda, foram sorteados uma bicicleta e 
acessórios de segurança para ciclista. O 
evento foi animado pela frevioca da PCR, 
MaracaFENSG e os alunos Vitor Félix e 
Bruna Renata (Rainha do carnaval de 
Recife - 2017), ambos da ESEF.

Agradecemos aos Patrocinadores e 
Apoio que contribuíram para efetivação 
da ação.
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Começou em um Pub, na Austrália, em 
1999, quando m grupo de amigos teve a 
ideia de deixar o bigode crescer durante 
todo o mês como apoio à conscientização 
da saúde masculina e arrecadação de 
fundos para doação às instituições de 
caridade. O mês de novembro foi o 
escolhido justamente por comemorar no 
dia 17 o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata.

Hoje a campanha já é mundial e alguns 
países, como o Brasil, utilizam o nome 
Novembro Azul, já que além do bigode a 
cor azul é símbolo da Campanha. A ideia 

O Programa Viver Melhor na UPE, 
apoiará a ação do GACC – Grupo de 
Apoio às Crianças com Câncer, do 
HUOC, a 5ª edição da Corrida Contra o 
Câncer InfantoJuvenil, com data 
prevista para o dia 26/11 (sábado), às 
07:00 horas da manhã, no Campus da 
ESEF/UPE. O evento marcará o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer 
InfantoJuvenil (DNCCI), celebrado no dia 
23 de novembro (quinta-feira).

Informações e inscrições, através do 
Telefone: 3423.7633
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é o máximo de pessoas usarem a cor 
azul, o bigode e a barba para deixar os 
“desentendidos” curiosos do motivo e 
então a partir dessa curiosidade 
espalhar a conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de próstata através 
dos exames regulares e a atenção à 
saúde masculina.

Participe você também do Novembro 
Azul e espalhe a conscientização da 
importância dos exames periódicos, da 
prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata.
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NOVEMBRO AZUL
Apoiamos essa causa

NOVIDADE!!!


