
 
 
 
 
 

 
 

Comunicado 67/2019 
 
 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019. 
 
 

Senhores pais ou responsáveis, 
 
 

Este mês de outubro é dedicado a uma campanha internacional de conscientização para a              

detecção precoce do câncer de mama denominada “Outubro Rosa”. Segundo dados do Instituto             

Nacional de Câncer (INCA), essa doença, “somente no ano de 2018, matou mais de 620.000               

mulheres no mundo. Já no Brasil, em 2019, foram estimados o surgimento de 59.700 novos               

casos de câncer de mama, com incidência de 51,29 casos a cada 100 mil mulheres. Apesar                

dos dados alarmantes, o Instituto ressalta que o diagnóstico precoce possibilita que as chances              

de cura sejam muito maiores para a paciente, chegando a 95%.” 

A Obra Social São José Operário aderiu a essa campanha e com a realização de gestos                 

simbólicos, estamos auxiliando na conscientização da luta contra o câncer de mama. Nesta             

sexta-feira, dia 11/10, todos que fazem parte dessa escola estão convidados a virem vestidos              

com uma camisa e/ ou acessórios (laços, bonés e lenços) na cor rosa. Orientamos apenas que                

cuidem para que todas as peças e/ ou acessórios estejam condizentes com o ambiente escolar. 

  

Atenciosamente, 
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