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SAÚDE
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1ª Caminhada do Coração e Mutirão
da Saúde reúne centenas
Fotos: Anderson/JI

Secretaria de saúde
promove palestra com
Dra. Celina Polleto
Foto: Gabriela Junges/Ascom/P-SJC

Evento iniciou com caminhada e atividades físicas, seguido de exames gratuitos
cas e exames gratuitos, a que aconteceu pela pri- crianças, aferição de presSão Miguel do Oeste
Lions Clube Univer- caminhada iniciou na Pra- meira vez no município, são arterial, IMC – Índice
sidade, Leo Clube e ça Belarmino Anonni e tem como objetivo alertar de Massa Corporal e Peso.
Administração Munici- teve como linha de chega- a população para a saúde
Conforme dados da
pal, realizaram no domin- da a Praça Walnir Bottaro do coração, enfatizando a
go, 20, a 1ª Caminhada do Daniel, onde os partici- importância do acompa- Organização Mundial de
Coração e Mutirão da Saú- pantes foram recepciona- nhamento médico e das Saúde, as doenças cardiode. Com o da Rede Femi- dos com atividades volta- atividades físicas para vasculares são responsáveis por 360 mil mortes
manter a saúde em dia.
nina de Combate ao Cân- das a saúde.
Foram oferecidos tes- anuais no Brasil, sendo a
A iniciativa do Lions é
cer e doas alunos dos cursos da Unoesc, o evento do Leo Clube São Miguel tes de glicemia, acuidade principal causa de óbito
iniciou com atividades físi- do Oeste Universidade, visual, daltonismo para no país.
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São José do Cedro
o sábado, (19), as mulheres cedrenses tiveram
uma palestra com a conceituada ginecologista
Celina Polleto, no Centro de Convivência de Idosos. O
evento fez parte da programação do Outubro Rosa e foi
oferecida a todas as mulheres do município, visando
proporcionar mais informações sobre cuidados e prevenção das doenças que mais acometem a população
feminina.
A Dra. Centrou a sua palestra nos dois tipos de câncer que mais afetam as mulheres: de mama e de colo do
útero. Após uma ampla explicação sobre cuidados e prevenção, as participantes tiveram a oportunidade de
tirar suas dúvidas. De acordo com o secretário de Saúde, Elandir Zanardi, o público superou as expectativas.
Cerca de 250 mulheres participaram da palestra.
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