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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PSC) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde a todos. Sra. Presidente Mônica Leal, colegas 

Vereadores, vocês que nos assistem pela TVCâmara, subo a esta 

tribuna para falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha anual 

realizada mundialmente em outubro com a intenção de alertar à 

sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A 

mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e 

ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde além de 

lutar por direitos como atendimento médico, suporte emocional, garantindo um tratamento 

de qualidade.  

Na nossa organização religiosa, nós temos, circulando pelo Brasil, 22 ônibus que fazem 

gratuitamente o trabalho de mamografia, e, nesta semana, um desses ônibus estará em 

Porto Alegre, em alguns bairros carentes, fazendo esse trabalho gratuitamente, num 

trabalho à frente da batalha. Durante este mês, diversas instituições abordam o tema para 

encorar mulheres a realizarem seus exames. Iniciativas como essas são fundamentais 

para prevenção, visto que, nos estágios iniciais, a doença não é perceptiva, já que não 

apresenta sintomas. O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário 

e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, ele se 

desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de 

DNA, causando uma multiplicação das células anormais que geram o cisto. Conforme o 

especialista, diagnosticar o câncer precocemente aumenta a chance de cura em até 95%, 

por isso a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da 

doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, das 11,5 milhões de 

mamografias que deveriam ser realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram 

feitas. A diminuição acentuada do exame é o fator de risco para milhares de mulheres e 

um alerta para a importância dessa campanha. Por isso eu trago essa temática para que 

nós possamos não somente alertar, mas também chamar a atenção da comunidade. E a 

primeira ação, no Brasil, aconteceu em 2002, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a 

iluminação cor de rosa no Obelisco, Mausoléu ao Soldado Constitucionalista. A partir de 

2008, iniciativas como essa tornam-se cada vez mais frequentes. Diversas entidades 

relacionadas ao câncer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a 

mensagem e a prevenção tão necessária. Por isso, nós aqui, os 36 vereadores, estamos 
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engajados no Outubro Rosa para alertar sobre esse fator tão importante. Ontem nós 

estivemos no Parque da Redenção, como COSMAM, ouvindo as pessoas que frequentam 

aquele parque e entidades. Aqui me somo à fala do Ver. Adeli Sell sobre a importância da 

conscientização das pessoas também zelarem e cuidarem. Ouvimos ali as ponderações 

das pessoas, entendendo também que o poder público tem que fazer a sua parte, mas 

também a sociedade civil organizada precisa se conscientizar do cuidado e da 

responsabilidade que nós temos não só com parques e praças, mas também com o lixo 

que, muitas vezes, as pessoas largam de forma indiscriminada, gerando problemas que 

nós vemos que têm trazido muitas consequências. Então deixo aqui essa palavra, esse 

alerta do Outubro Rosa e também este momento especial de destacarmos a 

responsabilidade da nossa conscientização, como população, de também fazermos a 

nossa parte. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


