


O projeto OUTUBRO ROSA - 2ª edição desenvolve as seguintes atividades na 

semana de 21 a 25/10 nos turnos manhã , tarde e noite. Convidamos toda a 

comunidade  escolar.

21 a 25/10 – Aulas contextualizadas com a temática;

22/10/2019(terça-feira): Palestra: ”Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero”

com a enfermeira Tyciane Gomes e a psicóloga Darlene às 8 horas;

24/10/2019 – Entrevista com a professora Hildalene 9h50min.
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Em 2019, a campanha do INCA (Instituto Nacional

do Câncer) no Outubro Rosa tem como tema

"Câncer de mama: vamos

falar sobre isso?".



Em 2019, a campanha do Instituto

Nacional de Câncer - INCA no Outubro

Rosa tem como focos principais:

-A prevenção primária (ações para

reduzir os fatores de risco);

- A detecção precoce.

O objetivo é fortalecer as

recomendações do Ministério da Saúde

para o rastreamento e o diagnóstico

precoce do câncer de mama.
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• O que é Câncer de mama?

-É uma doença resultante da

multiplicação de células anormais da

mama, que forma um tumor com

potencial de invadir outros órgãos. Há

vários tipos de câncer de mama. Alguns

se desenvolvem rapidamente e outros

não. A maioria dos casos tem boa

resposta ao tratamento, principalmente

quando diagnosticado e tratado no início.



• O câncer de mama é comum no Brasil?

Sim. É o tipo mais comum, depois do câncer de pele, e também o que 

causa mais mortes por câncer em mulheres.
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Em 2019 

59.700 casos 

novos 

estimados 

Em 2017

16.724 

mortes



• Só as mulheres têm câncer de mama?

Não. Homens também podem ter câncer de mama, mas isso é raro (apenas 1% 
dos casos).

• O que causa Câncer de mama?

Não há uma causa única. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de 
mama.

O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 
50 anos.
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1. O MUNDO DO 

TRABALHO HOJE

2. AS CARACTERÍSTICAS 

DOS NOVOS TRABALHOS



Capitalismo contemporâneo
fase de acumulação flexível

Flexibilidade 
de produção

• Trabalhador 
multifuncional

• Mecanização do 
trabalho

Flexibilidade 
de mercado de 

trabalho

• Instabilidade trabalhista

• Desvalorização da força 
de trabalho

POTENCIALIZAÇÃO DOS LUCROS
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A não adaptação às condições da flexibilidade no mercado de 
trabalho, muita das vezes acarreta o desemprego e suas 
consequências
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