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Campanha Outubro Rosa contra câncer de mama é lançada no Congresso
Parlamentares da bancada feminina do Congresso
lançaram ontem (30), no Salão Negro da Câmara dos
Deputados, a campanha Outubro Rosa contra o Câncer de
Mama. Durante o evento, a senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM) destacou a redução das mortes pela doença
na última década. “Nos últimos anos, temos conseguido
melhoras nos índices do tratamento bem sucedido contra o
câncer de mama. De 2005 a 2009, a taxa subiu de 78% para
87%. Isso é resultado de uma intensa mobilização em todo
o país e dos recursos aplicados”, disse a parlamentar.
A deputada Elcione Barbalho (PMDB-AM), procuradora
da Mulher na Câmara, falou sobre a importância de
viabilizar o tratamento da doença no país. “Não adianta chamar a atenção para a doença e estar aqui
nesse momento se não lutarmos por condições de tratamento. Não adianta detectar o câncer e não ter
condições para tratar”.
No Ceará, acontecerá neste domingo, 4 de outubro, a I Corrida Rosa do Ceará, realizado pelo
Movimento Outubro Rosa Ceará. A corrida é solidária e pela criação da Rede Cearense de Combate ao
Câncer, e terá início às 6:30h, no Aterro da Praia de Iracema. Participe!
Leia mais

“Demissão de Chioro é uma ‘grande pancada’ nos militantes do SUS”
A demissão de Arthur Chioro do cargo de ministro da Saúde tem gerado repercussão negativa dentro
do próprio Partido dos Trabalhadores. “É uma grande pancada que os militantes do SUS estão recebendo
do governo”, afirmou o deputado federal do PT-BA, Jorge Solla. Para ele, “a decisão da presidente Dilma
de lotear o cargo para tentar atrair a fidelidade do PMDB no Congresso é ingênua, posto que terá
resultado efêmero, e a cada votação se reestabelecerá uma nova chantagem”, disse.
Para o deputado, a negociação com o PMDB não garante o apoio do partido ao governo, citando
a sessão do Congresso Nacional ocorrida na penúltima terça-feira (22), quando somente 34 dos 66
deputados da legenda votaram pela manutenção dos vetos de Dilma. “Não há governabilidade. Enquanto
o governo ficar se submetendo a chantagem, vai ser refém o tempo todo. Não tem saída nessa política
rebaixada”, completou.

Leia mais

Clique e saiba mais
• Atendimento em agências do INSS volta ao normal hoje, peritos mantêm greve
• PEC poderá modificar regulamentação de teto salarial de servidores federais
• “Cortar ministérios é tirar da agenda do governo a maioria do povo
brasileiro”, afirma líder do MST
• Por que Eduardo Cunha não faz como Romário e vai para a Suíça provar que
não são suas as contas?
• Mães solteiras e seus filhos não formam uma família?
• Instituições preparam programação de conscientização para o Outubro Rosa 2015
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