
OUTUBRO ROSA:
A IMPORTÂNCIA
DA CAMPANHA E

CONSCIENTIZAÇÃO
DA CAUSA.

A campanha anual é realizada em 
outubro e tem como objetivo alertar 
a sociedade sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama.
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COMO SURGIU O OUTUBRO ROSA? 
A campanha conhecida como Outubro 

Rosa, é celebrada desde os anos 90 com a 
finalidade de alertar a sociedade sobre o 
diagnóstico precoce do câncer de mama. 

O movimento teve início nos Estados 
Unidos, lá vários Estados tinham ações 
isoladas referentes ao tema. Após o 
Congresso Americano aprovar a 
campanha, outubro foi reconhecido 
nacionalmente como mês de prevenção ao 
câncer de mama.

Apesar de em 2002 o movimento 
começar a aparecer no Brasil, apenas em o 
Outubro Rosa ganhou força em território 
nacional e várias cidades brasileiras 
abraçaram a campanha.  

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA: 
Ficando atrás somente do câncer de pele 

não melanoma, o câncer de mama é o que 
mais acomete mulheres no Brasil. Por isso é 
importante um conjunto de ações que 
promovem a saúde de forma preventiva e 
seja capaz de reverter situações alarmantes. 

O objetivo da campanha é principalmente 
a conscientização das mulheres sobre a 
prevenção do câncer de mama, para que as 
mesmas possam identificar precocemente a 
doença e saber como tratá-la. 

O CÂNCER DE MAMA: 
Segundo dados do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), é o segundo tipo de câncer 
mais comum em mulheres no Brasil. Apesar 
dos dados alarmantes, sua ocorrência em 
mulheres com menos de 35 anos é 
relativamente rara. A doença se dá devido a 
um desenvolvimento anormal de células nas 
mamas, que ao multiplicar repetidamente, 
tornam-se em um tumor maligno. 

O sintoma mais fácil a ser notado é um 
caroço que surge nas mamas, que pode ser 
acompanhado ou não de dor. Também 
podem aparecer pequenos caroços abaixo 
do braço e a pele dos seios pode ficar com 
aspecto de casca de laranja. É importante 
ressaltar que nem todo caroço é maligno, 
por isso é fundamental a consulta com 
profissionais especializados. 

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA: 
Apesar de não ter um meio de prevenção 

totalmente eficaz, há muitas formas de 
diminuir o risco de desenvolvimento do 
câncer de mama. Essas atitudes são 
fundamentais para mulheres com 
precedentes, como histórico familiar ou 
fatores genéticos. 

De acordo com o Ministério de Saúde, ter 
uma boa alimentação e praticar exercícios 
físicos podem diminuir em 28% as chances 
de ter o câncer. A prática de fumar e ingerir 

bebidas alcoólicas também são fatores 
agravantes da doença, por isso é bom 
evitar o uso. 

Além disso, é fundamental realizar 
exames de mamografia anualmente e 
realizar o autoexame, que por sua vez é 
de extrema importância para um 
diagnóstico precoce. Fique atenta a 
qualquer mudança em suas mamas, 
faça exames regulares e previna o 
câncer de mama!

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%

4,52%
 

TAXA BÁSICA DE JUROS

juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da 

população com menor poder aquisitivo são os 
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do 
varejo sofreram mais que as empresas de médio 
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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finalidade de alertar a sociedade sobre o 
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Filiação

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 
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