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O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de
células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários
tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento
rápido enquanto outros são mais lentos.

Para o Brasil, em 2017, são esperados 57.960 casos novos de
câncer de mama. Tipo de câncer mais comum entre as
mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não
melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos
casos novos a cada ano. Especificamente no Brasil, esse
percentual é um pouco mais elevado e chega a 28,1%. Sem
considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de
câncer é o mais frequente nas mulheres das Regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Servidores do PREVINI foram prestigiar a corrida promovida 
pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu.
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O Programa de Preparação para a Aposentadoria consiste em apresentar para o servidor ativo condições e meios para ter uma boa 
aposentadoria e saber desfrutá-la, ocupando o seu tempo livre com atividades prazerosas e salutares.

O Programa Social de Grupo de Aposentados e Pensionistas constitui uma ação de trabalho coletivo com atividades regulares e 
permanentes de promoção do convívio, socialização, desenvolvimento de habilidades pessoais e de ocupação do tempo livre visando o 
bem estar do individuo.

O corpo técnico responsável pelo programa compreende os profissionais de Serviço Social entre outros convidados e ou cedidos nas 
áreas de psicologia, saúde, educação e artes.

Programa de Preparação para Aposentadoria - PPA

Na oportunidade, foi apresentado pela Assistente Social do PREVINI Sra. Alessandra Kohler o novo Diretor Presidente do PREVINI Dr. 
Anderson da Silva Moreira e dado a palavra. Dr. Anderson falou da importância do projeto e a ampliação do mesmo para 2019.


