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Saúde amplia o número de médicos
nas unidades de atendimento
Fotos: Gabriela Junges/Ascom/P-SJC

Conselho Municipal de Saúde realizou última reunião do ano para discutir
sobre um novo sistema nas unidades de saúde do município
São José do Cedro
setor de saúde está
contando com mais
dois médicos, de acordo
com o secretário de Saúde,
Elandir Zanardi. O médico Maséias Martins Lima
Silva, natural do Rio de
Janeiro, está atuando no
ESF 3 desde quintafeira,12 . A contratação é
em caráter emergencial e
temporária, até que seja
realizado o concurso
público para efetivação.
A outra proﬁssional
que vai fazer parte da área
de saúde do município, é a
médica cubana Mildred
Luzvet Varella Castro, que

O

foi disponibilizada pelo
Governo Federal por meio
do programa Mais Médicos. Mildred atuará em
São José do Cedro assim
que toda a documentação
estiver regularizada.
Zanardi informa que ela já
foi aprovada pelo Ministério da Saúde e resta apenas aguardar que os documentos sejam enviados.
Enquanto isso, segundo o
secretário, Mildred
conhecerá as rotinas dos
atendimentos e das unidades de saúde do município. Ainda não foi deﬁnido
em qual ESF a médica
cubana deverá atuar.

Recentemente o município pediu autorização
para o legislativo para custear a alimentação e hospedagem da médica cuba-

na, sendo que o salário
será pego pelo Governo
Federal. Com essa iniciativa, o município passa a
contar com seis médicos.

Iluminação de Natal é inaugurada
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São José do Cedro
iluminação de Natal
já está totalmente acesa, de acordo com a presidente da Comissão Organizadora do Natal, Daliane Mayellen Toigo. A iluminação permanecerá acesa até a primeira semana
do mês de janeiro e o
investimento em luzes e
materiais de decoração foi
de cerca de R$ 30 mil.

A

Daliane informa que
também já está tudo pronto para a realização do 12º
Natal Luz e Natal da Sorte
2013. O evento acontecerá
na Praça Antônio Fopa,
em frente à Secretaria
Municipal de Esportes, no
dia 23 de dezembro, a partir das 20h. A presidente
da comissão lembra ainda
que, entre os dias 17 e 22
de dezembro, as casas e

comércio decorados para
o Natal Luz serão avaliados a partir das 20h. O sorteio das cestas natalinas
acontecerá no evento do
Natal Luz, dia 23.
Programação
Acompanhe a programação do 12º Natal Luz e
Natal da Sorte 2013:
20h - Abertura oﬁcial
com pronunciamento de

autoridades
20h15 - Apresentações
artísticas natalinas
20h45 - Sorteio do
Natal da Sorte, promovido
pelo CDL
21h45 - Sorteio do
Natal Luz, promovido pela
Administração Municipal
22h30 - Chegada do
Papai Noel
23h00 - Queima de
fogos

