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Festa Comunitária arrecada donativos
para Associação Hospitalar
Foto: Ascom/P-Tun

Cerca de duas mil pessoas participaram das comemorações ao longo do dia.
lão, o bolãozinho e a pes- comemoração e conﬁr- do à solidariedade da
Santa Helena
caria,divertiram crianças, mou o repasse de R$ população de Tunápolis e
Tunápolis
150.000,00 aos Hospitais Santa Helena, que abraças festividades inicia- jovens e adultos.
Durante a tarde, o par- de Tunápolis e São João ram a causa, ﬁzeram as
ram com celebração
doações e participaram da
eucarística, ministrada que de brinquedos inﬂá- do Oeste.
No uso da palavra, o festa” destacou.
pelo Padre Ignácio Paulo veis, localizado no Ginásio
Kolling e animada pelo Municipal, recebeu dois Secretário da Saúde e
Para o Presidente Alcipalhaços que oportuniza- Coordenador de ComuniCoral Santa Cecília.
Ao ﬁnal da missa, o ram boas gargalhadas ao cação da festa, Bruno des Hofer, a avaliação da
Presidente da direção do público infantil e efetua- Heberle, falou da impor- Comissão foi extremahospital, Alcides Hofer, ram pinturas faciais, brin- tante parceria entre o mente positiva. “A festa
conduziu a homenagem a cando com a imaginação e setor privado, os muníci- superou todas as nossas
pes e o poder público. expectativas. As comuniPedro Canísio Flach e sua a fantasia das crianças.
No auge das festivida- “Nosso hospital é referên- dades de Tunápolis e Sanfamília, que, na década de
8 0 , d o o u u m l o t e d e des, uma comitiva forma- cia em todo Extremo- ta Helena se abraçaram
10.000m² para a constru- da pelo Deputado Estadu- oeste catarinense, por isso pela causa, deixando de
al, Mauro de Nadal, pelo não podemos medir esfor- lado crenças religiosas e
ção do hospital.
O Grupo Musical Os Secretário de Desenvolvi- ços ao atender as exigênci- partidos políticos. Desta
Veteranos garantiu a ani- mento Regional, Rolf Tre- as do Ministério da Saúde forma, conseguimos arremação dos presentes e, bien, e pelo Presidente da e efetuar as ampliações e cadar fundos suﬁcientes
além disso, a diversidade Associação Hospitalar de reformas necessárias. A para a manutenção e
de jogos e atrações, como São João do Oeste, Beno grandiosidade do evento melhorias do nosso hospia tenda de bordados, o lei- Bressler, participou da somente foi possível devi- tal.” Enfatiza.
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Secretaria de Saúde organiza campanha “Outubro Rosa”
São José do Cedro
e acordo com Charline Wartha, organizadora da campanha, as
ações de prevenção à saúde feminina vão acontecer
durante todo o mês de
outubro.
A enfermeira diz que
todo o setor de saúde está
preparado para o atendi-
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mento especial e reitera a
importância dessas medidas para estimular as
mulheres a cuidar de si
mesmas, facilitando o
acesso a exames e a informações sobre doenças e
prevenção.
Ações
05 de outubro – No Dia
da Cidadania, a Unidade

Básica de Saúde realizará
o exame preventivo e o exame de mama,entre às 9
horas e às 16 horas, na Unidade Básica Central de
Saúde.
19 de outubro – Exame
Preventivo, Exame de
Mama, vacinação, orientações odontológicas, ﬁsioterapeuta, psicóloga,

nutricionista e assistente
social,das às 7h30e 13h30,
na Unidade Básica Central
de Saúde e na Unidade do
Distrito de Padre Réus.
19 de outubro – Palestra com a ginecologista e
obstetrícia, Celina Polleto,
no Centro de Conveniência dos Idosos.

HRE receberá investimentos para construção de leitos e oncologia
São Miguel do Oeste
Hospital Regional
Teresinha Gaio Basso
será beneﬁciado com
investimentos na ordem
de R$ 4,1 milhões do Pacto
pela Saúde. Serão construídos mais 39 leitos de
internação e oito de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Também será instalada uma ala de oncologia
no hospital.
Segundo a secretária de
Estado da Saúde, Tânia
Eberhardt, com o investi-
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mento, o Hospital Regional de São Miguel do Oeste
estará preparado para atender alta complexidade e
pacientes oncológicos.
“Após a ampliação e reformas no hospital, a população do Extremo Oeste catarinense não precisará mais
se deslocar para Chapecó e
Florianópolis para fazer
tratamento de quimioterapia”, destaca Tânia.
A ampliação do Hospital Regional contará com a
construção de 39 leitos de

internação, o que aumentará sua capacidade para
121 leitos. O investimento
nessa reforma será de R$
1,63 milhão.
A UTI ganhará mais
oito leitos. Assim, o hospital contará com 18 leitos de
UTI. Haverá uma nova
organização dos ambientes de apoio à UTI, para
melhorar a logística e o ﬂuxo de movimentação no
setor. Para a ampliação da
UTI o investimento será de
R$ 1,5 milhão.

Câncer
A nova ala de Oncologia e Quimioterapia do hospital terá nove poltronas
para aplicação de curta
duração e três leitos para
longa duração. Também
contará com um ambiente
de apoio e uma sala de preparação de quimioterápicos com capela e demais
equipamentos para manipulação dos medicamentos. O valor estimado para
a construção do setor de
oncologia é de R$ 1 milhão.

