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A Liga feminina de Combate ao Câncer está recebendo durante todo o dia de hoje, 27, cento 
e cinquenta homens da comunidade rosariense. Em continuidade as atividades da 2ª Ação de 
Saúde do Homem de Rosário do Sul no Novembro Azul, estão sendo efetuados por médicos, 
enfermeiras, técnicas da Secretaria da Saúde e nutricionistas da SMEC, diversos 
procedimentos como: Consulta médica;avaliação odontológica e nutricional;orientações em 
saúde do trabalhador e programa de combate ao tabagismo;testagem rápida para hepatites 
virais, HIV e Sífilis;vacinação contra hepatite B, anti-tetânica e febre amarela;verificação de 
pressão arterial e glicemia capilar. O Prefeito, Luis Henrique Antonello, acompanhou o início 
dos atendimentos na manhã de hoje e destacou a importância do evento, “ Sabemos as 
dificuldades dos homens em procurar serviços de assistência e prevenção, agora isto está 
despertando tanto que dobrou o número de homens interessados no atendimento. A 
tendência é esta a partir de campanhas e esclarecimentos e também da participação da 
mulher, fato muito importante no incentivo para com o homem”. A 2ª Ação de Saúde do 
Homem está sendo um sucesso no município, seriam prestados 150 atendimentos, porém 
300 homens já agendaram os serviços. Na próxima quarta-feira,3, durante todo o dia 150 
utilizarão dos procedimentos disponíveis. A Secretária da Saúde, Sandra Amaral, está 
acompanhando a ação e salientou a política nacional de atenção integral a saúde do 
homem,“Fico muito contente, dobramos o número de interessados nos atendimentos, o 



homem aceitou e está se vendo como um todo, ele também tem que estar inserido nas 
demandas da saúde”. Para a presidente da Liga feminina de Combate ao Câncer, Miriam 
Zago, a procura pela 2ª Ação comparada a do ano passado foi maior, “Os homens nos 
solicitaram e estão se cuidando cada vez mais, acho que em razão do outubro rosa tomaram 
maior consciência. Agradeço a Prefeitura e a Secretaria da Saúde, todos engajados na ação, 
assim se faz uma sociedade melhor e com saúde, também agradeço a todos os homens que 
nos procuraram, todos vão ser muito bem atendidos”. Brindes serão entregues aos 
participantes da ação durante o dia de hoje.  

 

 


