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DelRio reafirma compromisso com mulheres no Outubro Rosa
Empresa promove evento para conscientizar funcionários e colaboradores da
importância da prevenção do câncer de mama

Neste mês de outubro é celebrado por todo o mundo o movimento de “Combate e
Prevenção ao Câncer de Mama”. Conhecido como Outubro Rosa, esses dias são
marcados por ações que possam conscientizar a todos sobre o assunto, com o
objetivo de que os diagnósticos sejam feitos precocemente, o que ajuda muito em
todo processo de tratamento.
A DelRio, referência em lingeries que aliam conforto, tecnologia, qualidade e design
exclusivo e que já possui em seu DNA a preocupação com a mulher, valorizando seu
empoderamento, realiza no próximo dia 21, um evento para cerca de 3 mil
funcionários e colaboradores com o intuito de reforçar essa mensagem tão
importante. Em parceria com a GEEON - Grupo de Educação e Estudos Oncológicos
situado em Fortaleza - a ação contará com uma palestra sobre a prevenção da
doença, atividades como corte de cabelo com fins de doação para instituições, e o
“Dia da Beleza”- com a colaboração das empresas Embelleze e Mary Kay.
Durante todo esse mês, o Outubro Rosa estará presente na empresa: além de todos
portarem o laço rosa (emblemático da campanha), serão divulgadas mensagens nos
totens e quadros de avisos da fábrica para lembrar a importância do autoexame e da
conscientização dos métodos preventivos do câncer de mama. As redes sociais e site
da DelRio também participam e já estão com o layout em rosa, acompanhadas da
#umtoquederosa.
É importante lembrar que 90% do quadro de funcionários é composto por mulheres –
diariamente são desenvolvidas atividades que beneficiam e encorajam-nas a serem
independentes - e que a DelRio estende esse cuidado na confecção de todas suas
peças priorizando o conforto das suas consumidoras.
Acesse o site www.delrio.com.br e siga também @modadelrio. Não deixe de
participar dessa rede de solidariedade compartilhando a #umtoquederosa!
Sobre a DelRio - Iniciada há 49 anos com uma fábrica em Fortaleza, CE, a DelRio hoje possui 20 unidades
fabris e se consagrou como uma das três maiores produtoras de lingerie brasileiras. Com o intuito de
garantir a qualidade de suas peças ela é responsável inclusive pela produção da maior parte dos tecidos
e aviamentos utilizados na confecção. Com estampas exclusivas, desenvolvidas por uma equipe de
criação afinada com as mais recentes tendências de moda internacionais, a marca que buscou inspiração
do nome nas belezas do Rio de Janeiro e sua sintonia com a mulher brasileira, tornou-se referência no
segmento. Conforto, qualidade e tecnologia aliados ao design especial tornaram a empresa uma das
preferidas no universo feminino.
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