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SAÚDE
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Campanha Novembro Azul supera as expectativas
Fotos: Gabriela Junges/Ascom/P-SJC

São José do Cedro
secretário de Saúde,
Elandir Zanardi,
comemora o sucesso da
campanha Novembro
Azul, que teve a principal
programação na última
semana, de 18 a 23 de
novembro. As unidades de
saúde disponibilizaram

O

exames de sangue para
detecção do câncer de próstata e alcançaram mais de
1 mil atendimentos.
A Secretaria Municipal
de Saúde, em parceria com
a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de Dionísio Cerqueira, ainda organizou uma

caminhada com os
homens, na manhã do último sábado, 23, e uma
palestra com o médico urologista Geovani Delevati,
também no sábado.
Zanardi informa que todas
as iniciativas da Secretaria
de Saúde pelo Novembro
Azul tiveram grande acei-

tação pela população masculina cedrense e a participação foi ampla. O prefeito, Plínio de Castro, que
também participou de
toda a programação,
declarou ter ﬁcado satisfeito pelos homens estarem
mais preocupados com a
sua saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Lotário Staub, presidente da Cooperativa Educacional de Santa Catarina – COOESC, inscrita no CNPJ
com o número 03.514.001/0001-42, atendendo o que determina o Estatuto Social da Entidade nos seus artigos
26 e 39, convoca todo seu quadro social para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada
no dia 21 de dezembro de 2013 em sua sede social junto à Rua Ludovico Wronski, 329 em Descanso – SC,
sendo em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados às 13:30h; e segunda convocação às
14:30h com a metade mais um dos associados e em terceira e última convocação com o mínimo de dez
associados às 15:30h para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.
1º - REFORMA DO ESTATUTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 12.690/2012
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE
SANTA CATARINA – COOESC –
CNPJ: 03.514.001/0001-42
RUA LUDOVICO WRONSKI, 329
CEP: 89.910.000
FONE: 3623 0920
DESCANSO – SC

Para ﬁns de quorum estão aptos a votarem na presente Assembleia 15 (quinze) associados.
Divulgue-se na forma do estatuto.
Descanso, 25 de novembro de 2013.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•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- Planejamento da Catequese da Matriz – dia todo.
•30/11- Matriz 19h30
•01/11- Inicio do Advento – matriz 8h30
•01/12– Ensaio da Encenação de Natal – 19h30 na Igreja.
•04/12- Ação de Graças Catequese com catequistas e
coordenação – 13h30 interior – 19h30 Matriz e Bairro.
•05/12– Visita na comunidade de Santo Antonio – 9h30.
•05/12- Visita na comunidade de Sanga Bonita – 14h30

•05/12- Visita na comunidade de Caravaggio – 20h30
•06/12- Atendimento e benção o dia todo.
•06/12- Celebração do Sagrado Coração de Jesus – Capela
19h30
•07/12- Encerramento do ano com o Clubinho Vocacional 9h
•07/12– Celebração de Ação de Graças pelo ano catequético
– matriz 19h30
“Portanto ﬁcai atentos, porque não sabeis que dia
virá o Senhor. Por isso, também vós ﬁcais
preparados! Porque na hora em que menos
pensais, o Filho do homem virá.”
( Mateus 24, 42-44)

