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apenas  R$  122,8  milhões  dos   
R$ 510,7 milhões previstos 
para atender ao número espe-
rado de mulheres nessa faixa 
etária, a mais afetada pelo cân-
cer de mama, segundo o Inca.

“A dificuldade para agen-
dar e realizar a mamografia 
ainda é o principal motivo 
para o baixo número de exa-
mes, além da triste realidade 
encontrada nos hospitais, 
com equipamentos quebra-
dos e falta de técnicos qualifi-
cados para operá-los”, afirma 
o coordenador da pesquisa e 
presidente do Conselho De-
liberativo da SBM, Ruffo de 
Freitas Junior.

que o percentual de cobertu-
ra mamográfica nas mulheres 
entre 50 e 69 anos atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 2017 é o menor dos 
últimos cinco anos.

Segundo informações di-
vulgadas no site da SBM, a pro-
jeção para realização de ma-
mografias nessa faixa etária, 
no ano passado, era de 11,5 
milhões, mas apenas 2,7 mi-
lhões foram realizadas – uma 
cobertura de 24,1%, bem abai-
xo dos 70% recomendados 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

O estudo ainda revela 
que o governo federal investiu 

No Brasil, onde a data é 
celebrada desde 2008, o Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca) 
é o órgão auxiliar do Ministério 
da Saúde responsável pela co-
ordenação de ações para pre-
venção e controle da doença. 
Este ano, o lema da campanha 
é “Câncer de mama: vamos 
falar sobre isso?”. O objetivo 
é desmistificar informações e 
fortalecer as recomendações 
do Ministério da Saúde. 
Mamografia – Estudo elabo-
rado por pesquisadores da 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia (SBM), em parceria 
com a Rede Brasileira de Pes-
quisa em Mastologia, concluiu 

A campanha Outubro Rosa foi 
criada para conscientizar prin-
cipalmente as mulheres sobre 
fatores de risco e de proteção e 
sobre as medidas de detecção 
precoce da doença. O câncer 
de mama é a segunda maior 
causa de morte entre as brasi-
leiras. Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, anual-
mente, surgem cerca de 60 mil 
novos casos da doença no País.

O movimento nasceu nos 
Estados Unidos, na década de 
1990, para estimular a partici-
pação da população no contro-
le da doença. Em 19 de outubro 
comemora-se o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Mama.

Doença é uma das maiores causas de morte

Outra ação de destaque 
no mês é o oferecimento de 
1,5 mil mamografias gratui-
tas para mulheres entre 50 e 
69 anos pelo Instituto Mário 
Penna, de Belo Horizonte. Os 
exames podem ser agenda-
dos das 7 às 19 horas, pelo 
telefone (31) 3349-1212. 

Ao longo do percurso de 
2,5 quilômetros na orla da 
lagoa, estão previstas, entre 
outras atrações, apresenta-
ção de música ao vivo, mas-
sagem, aferição de pressão 
e teste de glicemia, aula de 
zumba, distribuição de frutas 
e sorteio de brindes.

Ação Solidária às Pessoas com 
Câncer (Aspec), organização 
que atende doentes em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
a III Caminhada Rosa começa-
rá às 8 horas na Praça Geralda 
Damata Pimentel (Praça Nova 
da Pampulha), estendendo-se 
até as 12 horas. 

A fachada de mármore do 
Palácio da Inconfidência con-
tinuará iluminada com a cor 
rosa até o final do mês, mar-
cando o envolvimento do Par-
lamento mineiro com a tra-
dicional campanha Outubro 
Rosa, de prevenção do câncer 
de mama. A Assembleia tam-
bém vai apoiar a III Caminha-
da Rosa, no dia 28 de outu-
bro, na Lagoa da Pampulha.

Além da iluminação espe-
cial no prédio do Legislativo, as 
telas de Sinalização Digital da 
Assembleia (Sinal), de infor-
mação institucional interna, 
também continuarão exibindo 
informes sobre a campanha. 

Desde 2016, a ALMG par-
ticipa da campanha Outubro 
Rosa, movimento internacio-
nal de conscientização sobre 
o câncer de mama, com o 
objetivo de compartilhar in -
formações sobre fatores de 
risco, proteção, medidas pre-
ventivas e meios de acesso 
aos serviços de diagnóstico e 
tratamento da doença.
Caminhada – Promovida pela 

Assembleia de Minas reitera apoio à 
campanha internacional Outubro Rosa

Objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artesanato da Associação Arte, Artesanato e Cultura Sustentá-

vel (AAACS) (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-
sições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo -
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Jornalista José Hamilton Ribeiro
 1h Segunda Musical – Duo Anima Vox e Duo Vanucci Vicens
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (12/9/2018) – debate a 

liberdade de associação e proteção veicular em Minas Gerais
 4h30 Comissão de Segurança Pública (11/9/2018) – debate a 

situação dos moradores das unidades residenciais do Programa 
Lares Geraes

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia debate – Educação inclusiva
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Entrevista com Deputados Eleitos – 19ª Legislatura
 9h45 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Segurança Pública
 13h Horário Eleitoral Gratuito

 13h20 Mundo Político 
 13h50 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia debate – Educação inclusiva
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 

 19h30 Panorama (inédito) – Combate à obesidade
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – Jornalista José Hamilton Ribeiro
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 

Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


