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Durante extensa agenda de 
atividades realizadas no Outubro 
Rosa, ocorreu na tarde da última 
quarta-feira, 29, no Teatro Municipal 
João Pessoa, o 1º Seminário 
Amigas do Peito. O mesmo tem 
como objetivo continuar 
proporcionando momentos de união, 
compreensão, dedicação, diálogo e 
amor, entre as mulheres. Estiveram 
prestigiando o evento o Prefeito 
Municipal, Luis Henrique Antonello, 
a Secretária Municipal de Saúde, 
Sandra Amaral, a Presidente da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer, Mirian Zago,a Promotora de Justiça de Rosário do Sul, 
Marlise Martino Oliveira, a responsável técnica pelo ambulatório da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, Miriam Pinto,a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cíntia 
Souza, autoridades, convidados e colaboradores. Segundo Mirian Zago, a realização do 
Seminário é para que se possam desfrutar de momentos agradáveis, “Com certeza nos trarão 
ensinamentos e aumentará o nosso conhecimento, nos dando mais coragem e ânimo para 
combatermos os obstáculos que se colocarem à nossa frente”. Para o Prefeito Municipal, Luis 
Henrique Antonello, a Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza um trabalho que é 
referência no Estado inteiro, “A Liga realiza um trabalho de prevenção, de esclarecimento e 
conscientização. Ajuda também na cura, na recuperação e na promoção da saúde em 
Rosário do Sul. Este tipo de trabalho exige que seja integrado no âmbito governamental e não 
se restringe à Secretaria de Saúde, ele passa pela Secretaria de Educação, Assistência 
Social e, esta transversalidade para enfrentar este problema em relação à saúde da mulher e 
na promoção e prevenção, é que mobiliza toda a sociedade e os governos tem obrigação de 
apoiar”. A Secretária, Sandra Amaral, salientou em entrevista à Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal, as atividades que a Secretaria vem desenvolvendo neste âmbito, “Aqui 
em Rosário do Sul as atividades de prevenção do Outubro Rosa, surgiram em 2011, através 
de exames clínicos das mamas e a solicitação das mamografias. Essa foi uma iniciativa da 
Liga Feminina de Combate ao Câncer e desde o primeiro momento teve o apoio da 
Administração Municipal, onde imediatamente a Secretaria de Saúde cedeu os funcionários, 
os médicos e enfermeiros para que se engajassem nesta ação”. Sandra Amaral acrescentou 
ainda que desde 2012 as mulheres realizam a coleta de CP, com o intuito de prevenir o 
câncer de colo do útero. “Quando as mulheres realizam o exame de toque nas mamas, é 
coletado também o CP. Temos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), o total 80 exames de mamografia por mês e, durante o Outubro Rosa são ofertados 
160 exames extras”. 
 


