


Não é segredo para ninguém que o tratamento do 
câncer de mama pode ser um processo longo e difícil. 
Cada processo é único e individual. E não há uma regra. 
Cada pessoa vai usar os recursos que melhor lhe 
servem para se fortalecer da melhor forma. Para 
familiares, amigos e amigas, é hora de estar junto e 
apoiar a pessoa em suas decisões.

Algumas pessoas podem achar que o processo de
registrar em diário os processos vividos é terapêutico. 
Para elas, desenvolvemos estas sugestões de imagens 
e páginas para imprimir e montar, junto com material 
pessoal: fotos, recortes, textos e o que mais seja 
significativo no processo. Família e entes queridos 
também podem usar as páginas a seguir para construir 
um diário de fortalecimento, com mensagens e 
imagens que mostrem o carinho, o amor, e a 
diversidade desta rede de apoio. 



Imprima as imagens e textos para recortar a seguir em papel 
Chamex Edição Especial Outubro Rosa A4 75g/m². As páginas de 
montagem podem ser impressas em papel Chamex Colorido A4 
75g/m² 5 cores (Marfim, Amarelo, Rosa, Verde, Azul). Uma página 
de cada cor, para efeito multicolorido ou escolha sua cor favorita :)

Você vai definir como será a montagem do scrapbook final. Pode 
colocar temas, títulos, seções. Use a criatividade e encare a 
atividade como um momento de respiro.

Recorte as imagens que escolher, as frases que quiser e misture 
com frases de autoria própria, memórias, lembranças e relatos que 
façam sentido para você.

Você pode usar também fotos de momentos especiais, recortes de 
revista, embalagens, flores e folhas desidratadas e afins. Pense 
que o livro é seu e tudo é possível.

Imprima as páginas de montagem quantas vezes forem 
necessárias para colocar tudo o que deseja. Separe alguns 
momentos para fazer seu scrapbook aos poucos. Você pode ir 
imprimindo conforme a necessidade.

Quando estiver pronto, você pode encadernar ou furar e colocar 
numa pasta tipo fichário. Pode usar nossa sugestão de capa ou 
confeccionar uma sua.
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DIVIDIR
ESCREVER
FALAR

Frases e Stickers

Conhecer seu corpo 
é fundamental.

Previna-se. 
Se toque.

NAQUILO 
EM QUE SOU 
MAIS EU 
A CONEXÃO 
COM O OUTRO

NAQUILO 
EM QUE SOU 
MAIS EU 
A CONEXÃO 
COM O OUTRO

DIVIDIR
ESCREVER
FALAR

Juntos
nessa causa

Força
Fragilidade

Existe 
uma enorme

EM LIDAR COM NOSSA

REDE IMPORTA.

APOIO É FUNDAMENTA
L



O futuro nos espera



A primeira estrela que vejo 
é a estrela do meu desejo



O universo dentro
 De mim é sem fim



De coração para coração


