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Na reta final, vacinação contra a gripe tem horário
estendido em Cianorte
De quarta (13) a sexta-feira (15) as Unidades Básicas de Saúde da Extensão, do Setor 04, Setor 08, Vila Sete,
Cianortinho e Jardim Universidade atenderão até às 19h

Prorrogada pela Secretaria de
Estado da Saúde (SESA), a Campanha
Nacional de Vacinação contra a Gripe
segue até esta sexta-feira (15) em todo
o Paraná e, para incentivar a procura
pela imunização em Cianorte, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um
cronograma especial de atendimento
aos grupos prioritários: de quarta (13)
a sexta-feira (15) as Unidades Básicas
de Saúde da Extensão, do Setor 04, Setor 08, Vila Sete, Cianortinho e Jardim
Universidade atenderão até às 19h – as
demais cumprirão o horário normal de
expediente, que encerra às 17h.
Devem receber a dose as crianças de seis meses às menores de cinco
anos, pessoas com mais de 60 anos,
gestantes, mães que estejam em até 45
dias de pós-parto (puérperas), trabalhadores da saúde, professores e portadores de doenças crônicas (mediante
apresentação de atestado e solicitação

da vacina por prescrição médica). No
total, o público-alvo é composto por
21.906 pessoas e a meta, estabelecida
pelo Governo Federal, que é de 90%, já
foi alcançada em Cianorte. No entanto,
ainda estão abaixo da média o grupo
das gestantes, com 76% e o das crianças, com 80%.
“O horário de atendimento foi
estendido como estratégia para atingir
aqueles que, pelos compromissos do
dia a dia, não conseguem comparecer
à UBS durante o expediente. Por isso,
pedimos para que não percam a oportunidade e fiquem protegidos contra a
H1N1, conhecida popularmente como
Gripe A; a H3N2; e a Influenza B”, destaca a secretária municipal de Saúde,
Michelly Viguiato Pricinotto. Para receber a dose, os adultos precisam apresentar a identidade e a carteirinha de
gestante. Já as crianças, a caderneta de
vacinação.

Entre os dias 21 a 29 de julho, o
Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori
sediará as comemorações alusivas ao
65º aniversário de Cianorte. Entre as
atrações, que prometem movimentar
a população da Capital do Vestuário,
está o tradicional Festival Gastronômico. O evento, que tem à frente da organização o Provopar Municipal, oferece aos cianortenses a possibilidade
de saborear deliciosos pratos temáticos
e, ainda, promover o bem. Isto porque, entidades e clubes de serviços da
cidade servirão 11 diferentes comidas
típicas para angariar fundos para suas
ações.
As opções para o horário de almoço são a Comida Mineira do Lions
Club Cianorte Sem Fronteiras (22/07,
R$ 35), o Frango Desossado do Rotary
Club Cinturão Verde (26/07, R$ 35) e

(25/07, R$ 35), o Sukiyaki da Colônia
Japonesa e da Santa Casa (26/07, R$
35), a Leitoa Desossada da Maçonaria
(27/07, R$ 40) e a Costela ao Fogo de
Chão e Frango com Polenta do Rotary
Club Cianorte (28/07, R$ 35).
“Além de saborear deliciosas
refeições, preparadas com muito carinho pelos membros das entidades e associações, os cianortenses e visitantes
ao adquirirem os convites, colaboram
para que nossas entidades façam obras
nas vidas daqueles que mais precisam.
Assim, convidamos a todos para que
participem desta grande festa em celebração ao aniversário de nossa cidade e
ajudem a ombrear diversas ações assistenciais”, frisa a primeira dama Fátima
Bongiorno, que é presidente de honra
do Provopar.

Festival Gastronômico reúne 11 pratos temáticos neste ano

a Feijoada da Casa Ester (29/07, R$
30). Já para o jantar, estão marcados
a Picanha na Chapa do Rotary Club
Furquim de Castro (21/07, R$ 40), o
Strogonoff da Comunidade Bethânia
(22/07, R$ 25), a Comida Italiana do
Lions Club Cianorte (23/07, R$ 35),
o Porco no Tacho do Projeto Sou
Vivo Não Uso Drogas (24/07, R$ 30),
a Comida de Boteco do Provopar
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