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Santa Missa é celebrada em Ação de Graças 
por um ano do Acidente no Claudio Moacyr

Na última terça-feira 
(6), foi celebrada na Pa-
róquia Imaculada Con-
ceição, a Santa Missa 
em Ação de Graça pela 
vida dos alunos da Es-
cola Municipal Claudio 
Moacyr, que há um ano 

sofreram um acidente, 
onde um caminhão de 
tijolos invadiu duas sa-
las de aula, deixando 
17 crianças com leves 
ferimentos. Além disso, 
A Paróquia também es-
tava em comemoração 

pelos seus 52 anos de 
fundação e pelos 2 anos 
da dedicação do altar. 

A Diretora da es-
cola Flávia Machado 
afirma que nunca é 
demais agradecer e 
durante a missa. O Pa-

dre Rafael Costa falou 
sobre o relacionamen-
to com Deus que se 
dá através da oração 
e aproveitou a ocasião 
para convidar as pes-
soas a estarem mais 
próximas das igrejas.

Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia
 encerra mutirão de consultas oftalmológicas

A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, encerrou mais 
um mutirão de consul-
tas e exames oftalmo-
lógicos para atender 
aos pacientes que 
estavam na fila de es-
pera da regulação mu-

nicipal. Os atendimen-
tos na Unidade Móvel 
do Hospital Oftalmo-
lógico Santa Beatriz 
(HOSB), agendados 
para 206 pessoas, se 
iniciaram na segunda-
-feira (5) e terminaram 
nesta quinta-feira (8).

Na oportunidade, 

a secretária de Saúde, 
Francislene Casemiro, 
falou sobre o público 
atendido pela iniciativa. 
“Os pacientes aten-
didos pela unidade 
móvel foram aqueles 
que estavam na fila de 
espera municipal, ou 
seja, o primeiro atendi-
mento de oftalmologia. 
O setor de Regulação 
da Secretaria fez con-
tato direto com essas 
pessoas, para que 
elas comparecessem à 
consulta. Nós fizemos 
um primeiro momento 
desse mutirão entre os 
dias 01 e 05 de outu-
bro, onde atendemos 
uma média de 260 
pessoas”, salientou.

A Unidade Móvel 

do HOSB conta com 
dois consultórios cli-
matizados, dois médi-
cos, duas assistentes 
e um comercial. São 
oferecidas consul-
tas eletivas, incluindo 
acuidade visual com 
e sem correção, tono-
metria, biomicroscopia, 
fundoscopia e diag-
nose. No local, o mo-
rador passa por duas 
etapas: primeiro reali-
za um cadastro e, em 
seguida, entra no ôni-
bus para a consulta. A 
unidade móvel prestou 
atendimento ao lado 
da Policlínica Munici-
pal, localizada atrás 
do Pronto-socorro do 
município, no bair-
ro Morro do Milagre.

Iguaba Grande promove
 Dia D Novembro Azul

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde irá 
promover o Dia D do 
Novembro Azul, que 
acontecerá no dia 22 
em todas as Unida-
des Básicas de Saúde 
(UBS) do município. A 
partir das 08h, have-
rá um café da manhã 
para homens acima de 
60 anos, com coleta de 
sangue para realização 
de exames PSA (sigla 
em inglês que corres-
ponde ao Antígeno 
Prostático Específico), 
além de palestras de 
conscientização com as 
enfermeiras. O Novem-

bro Azul é uma campa-
nha de conscientização 
a respeito de doenças 
masculinas, com ênfa-
se na prevenção e no 
diagnóstico precoce 
do câncer de próstata.

O PSA é realiza-
do através do exame 
de sangue e identifica 
as moléculas que são 
liberadas pela Prós-
tata, inclusive quando 
ela está saudável. O 
que altera no resulta-
do é a quantidade de 
PSA em circulação 
quando algum homem 
apresenta câncer de 
próstata, por exemplo.
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O programa Família 
Acolhedora tem a finali-
dade de preparar o aco-
lhimento provisório de 
crianças e/ou adoles-
centes afastados tem-
porariamente de sua 
família de origem. O 
serviço foi lançado em 
março deste ano em 

Iguaba Grande e segue 
com as inscrições aber-
tas para a seleção de 
cinco famílias iguaben-
ses. 

A inscrição é gratui-
ta e, após ser realizada, 
é feito um processo de 
capacitação e acompa-
nhamento com reuniões 

marcadas pela equipe 
técnica do serviço. Atu-
almente, o Serviço Fa-
mília Acolhedora possui 
equipe mínima garanti-
da por lei e acompanha 
uma família candidata 
em fase avançada de 
habilitação.

Os interessados em 

se cadastrar no progra-
ma Família Acolhedora 
basta procurar a Cen-
tral de Atendimento da 
Secretaria de Trabalho 
e Ação Social, na Rua 
Antelim Teixeira de Car-
valho, n° 140 ou pelo 
número 2624-2040.
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