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químicos na luta pela prevenção
do câncer de mama e próstata!

PREVINA-SE

A FEQUIMFAR e seus Sindicatos
filiados abraçam esta Campanha
e há alguns anos realizam
atividades ampliar a luta para
garantir saúde e dignidade a
todas as mulheres e homens. 

A fim de compartilhar
informações e promover a
conscientização sobre a doença;
proporcionar maior acesso aos
meios diagnósticos e aos
tratamentos; e contribuir para a
redução da mortalidade,
também trazemos a tona a
necessidade de discutir a
efetividade das políticas públicas
de saúde no país. Por isso,
levamos esse debate aos órgãos
competentes, a partir da nossa
participação nos Conselhos de
Saúde, destacando a
necessidade de efetivas ações na
área da saúde e bem estar.

Sergio Luiz Leite, Serginho
Presidente da FEQUIMFAR e 

vice-presidente da Força Sindical

PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA;

ALIMENTE-SE DE UMA FORMA SAUDÁVEL;

FIQUE DE OLHO NA BALANÇA E MANTENHA O PESO ADEQUADO;

FAÇA EXAMES PREVENTIVOS REGULARMENTE.

Um  toque
pode  mudar

sua  vida

A Campanha Outubro Rosa
Novembro Azul tem o objetivo
de informar e conscientizar as
pessoas sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e de
próstata. Essas doenças
acometem milhares de pessoas,
por isso a Campanha incentiva
ações sociais que controlem os
fatores de risco e orientem a
prevenção do câncer. 

RosaOutubro

A FEQUIMFAR e seus Sindicatos
filiados, com o apoio da Força 
Sindical, CNTQ, IndustriALL e
ICM, estão nessa luta pela
informação e prevenção!

PEQUENAS MUDANÇAS
PODEM SALVAR VIDAS!  

 
Esta Campanha lança a proposta
para que as pessoas levem uma
vida mais saudável, ocupando-se

com a prática de exercícios físicos,
alimentando-se de forma

equilibrada, realizando exames
médicos periódicos, repondo as

energias com uma boa noite sono
e procurando levar a vida de
forma leve e bem humorada!

A sua vida vale muito. Cuide-se!



PREVINA-SE

Caso o paciente com neoplasia maligna não
consiga obter algum desses direitos ele deverá
pleitear o acesso aos órgãos administrativos de
controle (Ministério da Saúde por meio do
telefone 136) ou, como alternativa extrema,
recorrer à Justiça.

Fonte: Senado Federal.

SABE QUE HORAS SÃO?

É A HORA DE AGENDAR SUA CONSULTA PREVENTIVA!

GOVERNO BOLSONARO CORTA
VERBA CONTRA O CÂNCER

PARA BANCAR ORÇAMENTO
SECRETO EM 2023

 
FONTE: ESTADÃO (23/09/2022)

 
O corte de despesas promovido pelo governo Jair
Bolsonaro para acomodar os R$ 19,4 bilhões
reservados ao orçamento secreto, usado para
acordos políticos, atingiu os recursos destinados
a investimentos para prevenção e controle do
câncer, historicamente a segunda doença que
mais mata no País. A verba foi reduzida em 45%,
passando de R$ 175 milhões para R$ 97 milhões,
em 2023.

DIREITOS
do Paciente com câncer

 Diagnóstico, tratamento e 

remédios pelo SUS

 Realizar saque do FGTS e PISPASEP

 Auxílio doença

 Aposentadoria por invalidez

 Amparo assistencial

 Cirurgia de reconstrução mamária

 Isenção de imposto de renda na

aposentadoria e pensões

Tratamento fora de domicílio no SUS

Quitação de financiamento da casa

própria

Isenção de IPI na compra de veículos

adaptados

Adiantamento prioritário de qualquer

processo (cível, criminal ou trabalhista)

NOVEMBRO
azulazul

MESMO NA AUSÊNCIA DE SINTOMAS, HOMENS A PARTIR
DOS 45 ANOS COM FATORES DE RISCO, OU 50 ANOS SEM
ESTES FATORES, DEVEM IR AO UROLOGISTA PARA
CONVERSAR SOBRE O EXAME DE TOQUE.

Siga nas redes sociais: /FEQUIMFAR
 

Esta é uma publicação da FEQUIMFAR
Federação dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas e Farmacêuticas do
Estado de São Paulo 

Endereço: Rua Tamandaré 120 - Liberdade
São Paulo SP – CEP 01525 000  

Tel.: 11 3277 5000
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EM PLENO OUTUBRO ROSA,

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E
COMBATE AO CÂNCER DE

MAMA, O CORTE ESCANCARA

QUE O GOVERNO FEDERAL

ATUAL NÃO SE IMPORTA COM

A SAÚDE DOS BRASILEIROS,
ESPECIALMENTE DAS

MULHERES.

https://www.estadao.com.br/politica/eleicoes/2022/candidatos/br/presidente/jair-bolsonaro/22/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-secreto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cancer

