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Feira de Saúde oferta mais de 20 serviços
gratuitos aos cianortenses neste sábado
Evento, organizado pela Prefeitura, acontece das 8h às 14h na UBS José Maciel Bahia (Extensão)

Orientar sobre os cuidados
preventivos, avaliar condições, detectar fatores de risco e incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Esses são
os principais objetivos da segunda
edição da Feira de Saúde, que acontece neste sábado (10), em Cianorte.
Organizada pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Saúde, com o apoio
de parceiros, ela oferecerá mais de 20
tipos de serviços gratuitamente para
a população. A ocasião tem início às
8h e termino às 14h e acontece na
Unidade Básica de Saúde José Maciel
Bahia (Extensão), que fica na Travessa Itororó, 400, nos fundos do antigo
PA.
Serão ofertados serviços como: coleta
de preventivo, exames de mamografia, vacinação (atualização da caderneta de vacina), liberação de exames
de PSA, avaliação odontológica, verificação de pressão e glicemia, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e

Hepatite C), acuidade visual, triagem
auditiva e de estética (massagem e modelagem de sobrancelhas). Além disso,
serão prestadas diversas orientações:
para a saúde do homem e gestantes
sobre aleitamento materno e cuidados
com o bebê e sobre endemias e animais
peçonhentos, planejamento familiar,
saúde mental e nutrição.
“O intuito é dar continuidade às mobilizações das campanhas Outubro Rosa
e Novembro Azul, e conscientizar sobre a importância da prevenção e dos
cuidados consigo mesmo. Ainda será
uma oportunidade bacana para aquelas pessoas que, durante a semana, acabam não tendo tempo de buscar alguns
desses serviços nas Unidades de Saúde”,
justifica a secretária da pasta, Michelly
Polyana Viguiato Pricinotto, que completa: “Os pais podem vir tranquilos e
trazerem os filhos pois haverá diversas
atividades de recreação”.

Solenidade marca
inauguração de
clínica odontológica
em Cianorte

Inaugurou na manhã dessa
quarta-feira (11), em Cianorte, a empresa Propulsão Dental Plano Odontológico. O empreendimento já conta
com clínicas instaladas nas cidades de
Maringá, Pinhais, Curitiba e Campina
Grande do Sul. Para o diretor da empresa, Rodrigo Duenha, o diferencial
da empresa é o atendimento em horário especial. “Nossas profissionais
estarão realizando procedimentos de
segunda à sexta-feira, até às 22h, e aos
sábados, até às 18h. Dessa maneira,
os trabalhadores não precisarão mais
se ausentar do serviço para tratar da
saúde bucal”, comentou. Presente na
ocasião, o secretário municipal da Indústria, Comércio, Vestuário, Serviços e Turismo, Wanderley Fernandes,
deu boas vindas aos empreendedores,
e transmitiu uma mensagem do prefeito Bongiorno. “É gratificante participar de momentos como esse, onde
empresários, acreditando no potencial de nossa cidade, investem aqui
e trazem benefícios para a nossa população”, destacou o secretário. Também participaram da inauguração, o
presidente e o 1º vice-presidente da
Associação Comercial e Empresarial
de Cianorte (ACIC), Hércio Correia
de Oliveira e Antenor Campanerutti,
respectivamente; as cirurgiãs-dentistas, Michele Franco Manzato Mateus
e Natália Poncetti; e demais convidados.
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