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Unidade de Saúde entregue à comunidade
Foto: Ascom/P-Gba

Guaraciaba
prefeitura de Guaraciaba, por intermédio
da Secretaria de Saúde,
realizou, no sábado (26), a
reinauguração da Unidade de Saúde da comunidade de Linha Ouro Verde. O
local fora fechado pela
Vigilância no mês de março, devido a problemas técnicos e sanitários. Com
um investimento próximo
de R$ 60 mil, a prefeitura
reabriu o local para o atendimento à população.
A unidade foi totalmente reformada, recebeu
equipamentos e consultórios novos, adequados ao
atendimento de qualidade
à população. O secretário
de Saúde, Claudiomiro

A

Maldaner, destacou que o
posto atende a comunidade de Linha Ouro Verde e
comunidades vizinhas.
"No dia 04 de novembro o
local reabrirá, com atendimento às quartas-feiras e
sextas-feiras, com atendimento odontológico, e,
nas quintas-feiras, com
atendimentos médicos”,
ressaltou Maldaner.

gon. "O empenho da administração garantiu mais
investimentos no município. Os valores serão usados para a ampliação da
unidade do Ouro Verde,
com início das obras previsto para os primeiros

meses de 2014. A nova
estrutura, entregue no
sábado, e a ampliação
garantirão aos proﬁssionais e à população um
local adequado para o
melhor atendimento", aﬁrmou.

Novos investimentos
O prefeito, Roque
Meneghini, conﬁrmou a
liberação de uma verba
superior a R$ 120 mil para
a ampliação do Posto. Os
recursos são oriundos de
um cadastro, no Governo
Federal, feito pelo viceprefeito, Vandecir Dori-

Administração encerra campanha do Outubro Rosa
com mais de 400 atendimentos
Tunápolis
atual realidade do câncer de mama no Brasil
é alarmante. A cada ano, os
novos casos da doença
aumentam em 22%, sendo
considerado o câncer mais
comum entre mulheres. De
acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional
de Câncer (Inca), as taxas
de mortalidade continuam
elevadas, principalmente
pelo diagnóstico tardio da
doença.
Com o objetivo de diminuir a incidência do câncer
no município e incentivar
as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, a Secretaria da Saúde
e Bem Estar Social de Tunápolis aderiu ao Movimento
Outubro Rosa.

A

De 14 a 26 de outubro,
as equipes da Estratégia
Saúde da Família realizaram ações de prevenção e
orientação aos cânceres de
mamas e de colo do útero.
A programação incluiu a
coleta do exame citopatológico do colo uterino,
popular exame preventivo,
exame clínico de mamas e
o encaminhamento ao exame de mamograﬁa. Além
disso, a Secretaria propor-

cionou o Dia 'D' e uma
palestra sobre a Saúde da
Mulher, com ênfase nas
Doenças Sexualmente
Transmissíveis, ministrada
pela Médica Mastologista e
Ginecologista, Dra. Celina
Poletto, para cerca de 250
mulheres do município.
De acordo com a Enfermeira Rita Theisen, no
decorrer da campanha
foram realizado 344 exames preventivos e encami-

nhados 102 exames de
mamograﬁa. “A campanha, que é realizada anualmente, novamente superou a expectativa da equipe, mostrando que as
mulheres tunapolitanas
estão buscando e aderindo
as ações preventivas e os
cuidados com a saúde, e
nossa equipe sempre estará disponível para quaisquer dúvidas e encaminhamentos”, enfatiza Rita.
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