12/09/2019

Subscribe

ACESP - Setembro Verde

Past Issues

Translate

RSS

Visualizar como página web

ACESP apoia a Sociedade Brasileira de Coloproctologia no
SETEMBRO VERDE
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Nesta semana, a SBCP iniciou a campanha Setembro Verde #intestinoimporta
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No Setembro Verde, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia promoverá
ações digitais para fortalecer o mote de que o câncer de intestino pode ser
prevenido e tratado, principalmente, quando diagnosticado precocemente.

E nós, da ACESP, estamos apoiando esta ação!
ORIENTAÇÕES PARA O SETEMBRO VERDE:
Qual é o conceito da campanha?
Devido ao aumento dos casos é preciso trabalhar na construção do conceito
de que o câncer de intestino é tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser
detectado precocemente. Por isso a mensagem principal é que “Não é sorte, é
prevenção e cuidado”. Isso significa que vamos focar na propagação da
mensagem de que é necessário cuidar da saúde, fazer exames periódicos e se
consultar com o coloproctologista para prevenir a doença.
Quais são os materiais utilizados na campanha?
Há uma série de materiais que podem ser usados por todos durante o mês de
setembro. Confeccionamos alguns arquivos, como: um infográfico (que
consiste em uma imagem com diversos elementos visuais para explicar em
detalhes o que é o câncer de intestino), cards para as redes sociais (imagens
com pequenas mensagens descontraídas sobre prevenção) e a logomarca
oficial da campanha (trevo verde com a hashtag #intestinoimporta).
Podemos imprimir estes documentos e disponibilizar em meu consultório ou
em atividades que farei com pacientes?
Sim, todo o material visual da campanha é chancelado pela Sociedade
https://mailchi.mp/7c6a831ac377/acesp-agenda-de-cursos-1771613?e=e93e039113
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Brasileira de Coloproctologia e pode ser utilizado em todas as regionais nas
atividades programadas para setembro, páginas na internet e consultórios.

Translate

RSS

Como podemos participar da campanha?
Médico e o público podem participar da campanha compartilhando os cards
nas redes sociais, disseminando o infográfico, usando a logo oficial da
campanha em suas páginas na internet. Não se esqueça de usar em suas
postagens as hashtags oficiais do setembro verde. A página da SBCP também
contará com uma programação especial de postagens para o período da
campanha, compartilhar e comentar nos conteúdos contribuem para trazer
capilaridade aos posts.
O que significa o trevo utilizado na campanha nesse ano?
O trevo foi estrategicamente idealizado em formato estilizado para remeter as
curvas do intestino. Além disso, o símbolo é verde e remete aos sentimentos
de sorte e esperança.
Quais são as hashtags oficiais da campanha?
#intestinoimporta #cancerdeintestinoeucuido #setembroverde2019 #SBCP.
Você também pode acrescentar uma hashtag para a sua regional, exemplo:
#acesp. Postar as hashtags é uma maneira de concentrar todo o conteúdo em
um único canal.
Como podemos ter acesso aos materiais para divulgação?
A versão eletrônica de todos os materiais visuais (infográfico, logo e cards)
estarão disponíveis para no link: https://we.tl/t-aCTrNEG19v.
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ACESP NAS REDES SOCIAIS!
Clique nos ícones abaixo e siga a ACESP nas redes sociais. Fique por dentro
das novidades e eventos que estamos apoiando!
https://mailchi.mp/7c6a831ac377/acesp-agenda-de-cursos-1771613?e=e93e039113
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Enviado por ACESP - Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 278 - 7º andar - Sala 09
Bela Vista - São Paulo
E-mail: secretariaacesp@gmail.com
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