Saúde realizará mutirão de
Papanicolau
e
Mamografia
neste sábado no Centro
A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado (25/03)
o mutirão de Papanicolau e agendamentos para mamografia no
Centro de Saúde (CS) II, localizado na Avenida dos
Expedicionários, nº 1.255, no Centro. O horário de atendimento
será das 8h às 13h. É necessário apresentar documento pessoal
e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os exames têm o objetivo de prevenir e detectar precocemente
casos de câncer de colo de útero e de mama, possibilitando
tratamentos mais eficazes e maior probabilidade de cura. Além
disso, o mutirão realizado aos sábados permite o atendimento
de mulheres trabalhadoras e/ou que estudam e não conseguem se
dirigir às unidades de saúde durante a semana.
O Papanicolau é indicado para mulheres com idade entre 25 e 64
anos e a mamografia para quem tem entre 40 e 69. Mulheres que
passaram pelos exames há menos de um ano estão dispensadas a
menos que haja pedido médico.
A Secretaria de Saúde de Arujá promoverá outros mutirões até o
fim de junho. O próximo será no dia 29 de abril na Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Jardim Emília. As UBS’s do Jardim
Real (06/05), Jardim Fazenda Rincão (17/06) e Nova Arujá
(24/06) também serão atendidas pela campanha.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4653-3535.
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O vereador Luiz Fernando Alves de Almeida (PSDB), o Luiz
Fernando, organizou um mutirão de limpeza na Escola Municipal
Amadeu de Angelis, no Arujamérica. A ação, voluntária, teve
como objetivo revitalizar o espaço e melhorar a estrutura para
receber os alunos, que retornam às aulas na próxima terçafeira (7/2).
Ex-estudantes da unidade o vereador, Luiz Fernando, e seu
assessor Hildebrando Almeida, o pastor Brando, puseram a mão
na massa com o apoio de, pelo menos, 15 pessoas, entre as
quais, os filhos do parlamentar, também antigos alunos do
Amadeu.
“Foi uma oportunidade de ajudar a direção e também mostrar a
gratidão pelo tempo que passamos aqui. Além disso, uma ação
desta estimula uma relação de compromisso das pessoas com a
escola, que precisa, cada vez mais, ser aberta à comunidade”,
afirmou Luiz Fernando, em apoio à proposta da atual diretora
Maria Goretti Aguiar Alencar , ex-secretária de Educação

Durante a realização dos trabalhos, ela fez questão de
apresentar ao parlamentar o seu planejamento e as mudanças que
deverá implementar na escola.
O mutirão foi organizado na última quarta-feira (31/1).

