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PREVENÇÃO

O Grupo de Apoio 
Oncológico (GAO) Luz 
da Esperança realizou 
na tarde desta sexta-fei-
ra, dia 29 de setembro, 
o lançamento oficial da 
programação do Outu-
bro Rosa e Novembro 
Azul em Tangará da 
Serra. Campanhas que 
têm como principal 
foco, combater o câncer 
de mama e câncer de 
próstata. O lançamento 
aconteceu na sede do 
GAO, onde voluntários, 
pacientes, convidados e 
autoridades públicas do 
município participaram 
do evento. Oportunida-
de em que conheceram 
todo o trabalho que será 
realizado ao longo dos 
próximos dois meses.

De acordo com a di-
retora social do GAO, 
Edna Girotto, várias ati-
vidades já estão prontas 
para serem desenvol-
vidas e outras em fase 
de conclusão. “Teremos 
uma participação bem 
grande nas mídias no 
mês de outubro, indo 

até a imprensa  para 
falar e lembrar sobre a 
importância de realizar 
exames preventivos”, 
comentou Girotto, des-
tacando que trabalhos 
de conscientização tam-
bém serão realizados 
nas escolas do muni-
cípio, onde palestras e 
rodas de conversas irão 
explicar a importância 
da campanha.

“Além disso, nós esta-
mos atendendo aqui no 
GAO todas as sextas-fei-
ras no período da tarde, 
onde a gente tem feito 
cadastro de pessoas que 
têm aparecido. As ativi-
dades serão desenvol-
vidas conforme  vamos 
fechando as parcerias”, 
relatou a responsável.

“O nosso carro che-
fe na campanha será a 
prevenção. Todo tipo de 
doença necessita de ha-
ver essa prevenção, e o 
câncer não é diferente, 
pois diagnosticado pre-
cocemente a probabili-
dade de cura é sempre 
maior”, alertou a dire-
tora social. O GAO de 
Tangará da Serra atende 
pacientes acometidos 
por câncer há aproxi-

madamente 15 anos. 
Atualmente, o grupo 
composto por voluntá-
rios presta assistência 
médica e pessoal para 
cerca de 10 pacientes.

O câncer de mama é 

o de maior incidência 
entre as mulheres em 
todo o mundo. No Bra-
sil, depois do câncer 
de pele não melanoma, 
responde por cerca de 
25% dos casos novos 

registrados anualmente, 
segundo dados do Insti-
tuto Nacional de Câncer 
(Inca).

A campanha Outu-
bro Rosa  foi criada para 
conscientizar a popula-

ção a respeito da detec-
ção precoce da doença e 
enfatizar a importância 
de a mulher conhecer 
as suas mamas e ficar 
atenta às alterações sus-
peitas.
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GAO lança Outubro Rosa e 
Novembro Azul em Tangará da Serra

Lançamento aconteceu na sede do GAO na tarde de ontem


