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Curso de Enfermagem alerta população
sobre os riscos do diabetes
Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Unoesc realizaram exames
e distribuíram folders informativos sobre a doença
São Miguel do Oeste
cadêmicos da quarta
fase do Curso de
Enfermagem da Unoesc
de São Miguel do Oeste
realizaram, na noite de
quarta-feira, 13, testes de
HGT, veriﬁcação da pressão arterial e distribuíram
folders informativos sobre
as formas de prevenção do
diabetes. A ação faz parte
do Dia Mundial do Diabetes, que este ano teve
como tema “Diabetes: proteja nosso futuro”. O estudante de Ciências Contábeis, Anderson Basso,
aproveitou para fazer os
exames e elogiou a iniciativa. “Esta é uma oportunidade para o acadêmico
que não tem tempo para
procurar o Posto de Saúde, fazer o exame na própria Universidade em que

A

estuda”, salienta Anderson.
Segundo a professora
Maura Brugnerotto, o diabetes é uma das principais
causas de morte em todo o
mundo. O diabético está
mais propenso a doenças
cardíacas e cerebrovasculares como o infarto e o Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Maura destaca que
é preciso ﬁcar atento aos
sinais e sintomas, que
podem aparecer isolados
ou ao mesmo tempo. “A
doença se manifesta pelo
aparecimento de sinais e
sintomas como sede e
fome intensa, perda de
peso, cicatrização difícil e
infecções na pele”, detalha
a professora.
Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
apontam que cada vez

mais pessoas têm a doença. A estimativa é que, em
2030, sejam registrados
11,3 milhões de casos no
Brasil, o equivalente a 138
vezes a capacidade do estádio do Maracanã. Estão
predispostos a ter diabetes pessoas com mais de

45 anos de idade, pessoas
com sobrepeso ou obesidade, que não praticam
atividades físicas, que têm
colesterol elevado, pressão alta, entre outros fatores. “A prevenção ainda é a
melhor alternativa”, ﬁnaliza a professora Maura.
Foto: Karine Bender/Ascom/Unoesc

Criança de 11 anos morre afogada em açude
Santa Helena
o domingo, 17, por
volta das 16h, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de São Miguel
do Oeste foi acionada para
atender um afogamento
em açude, na Linha Cantina, interior do Município
de Santa Helena.
Quando chegaram ao

N

local, os bombeiros encontraram populares realizando mergulho no açude
na tentativa de encontrar a
vítima. Foi solicitado para
que todos se retirassem do
local para avaliação e em
seguida os bombeiros iniciaram as buscas com mergulho em apinéia.
Após o segundo mer-

gulho, a vítima, uma criança Joel Carlos Schefer, de
11 anos, foi localizada, retirada da água e foram executadas manobras para
ressuscitar. Mas, não houve sucesso, pois a criança
apresentava ausência total
dos sinais vitais e pele cianótica. Mesmo assim, o
menino ainda foi conduzi-

do ao Hospital de Tunápolis, para os procedimentos
necessários.
A segunda vítima foi
uma adolescente de 17
anos, irmã da criança afogada, foi retirada da água
por populares e conduzida
ao Pronto Socorro pelo
Samu. A tragédia ocorreu
na propriedade da família.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•21/11- Visita e benção nas casas, na comunidade da Mirim.
•22/11– Atendimento e benção o dia todo.
•22/11- Reunião da Região Pastoral de Catequese, em
Guaraciaba 19h
•23/11- Visita na comunidade de Ouro Verde, às 15h
•23/11- Matriz – envio de novos ministros – 19h30
•23/11- Matriz – 8h30
•23/11- Festa da padroeira – comunidade de Indiozinho 10h
•24/11- Grupo de Encenação da Matriz – 20h – sala anexa.
•27/11- Avaliação com catequistas e coordenação do Grupo
2013 Catecumenato Crismal- 13:30 interior - 19:30 matriz.
•27/11- Visita na comunidade de São Luiz 9h30.
•27/11- Visita na comunidade de Aparecida 14h30.

•28/11- Visita na comunidade do Tigre – 9h30.
•28/11- Visita na comunidade da Ferreira – 14h30.
•29/11- Atendimento e benção – dia todo.
•30/11- Planejamento da catequese matriz – dia todo.
•30/11- Seminário sobre a CF 2014 em Pinhalzinho.
•30/11- Matriz 19h30.
O perdão surge como fonte de vida eterna, quando
o ladrão ao lado de Jesus, condenado à morte na
cruz, suplica:
“Jesus, lembra-te de mim quando entrares no
teu Reinado” Jesus lhe respondeu: “ Em verdade
eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso”
(Domingo de Cristo Rei – Lucas 23, 42-43)

