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Cachoeira da Usina, em Aroucas | Foto: Thiago França
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Campanha do Outubro Rosa
fecha com saldo positivo

Exames de mamografia que antes eram feitos em até 120 dias, 
hoje são realizados em no máximo 30 dias

O mês de outubro, dedi-
cado ao combate ao Cân-
cer de Mama encerra com 
saldo positivo em Bruma-
dinho com a realização 
de exames preventivos. A 
Campanha Outubro Rosa 
tem como objetivo diag-
nosticar precocemente o 
câncer de mama. E para 
ampliar as ações de cons-
cientização, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, realizou 
várias ações nas Unidades 
Básicas de Saúde do Mu-
nicípio. O público-alvo fo-
ram mulheres acima dos 
35 anos.

Foram feitas palestras 
em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde para escla-
recer a população sobre a 
importância de realizar pe-
riodicamente o autoexame 
e a mamografia. Em alusão 
à campanha, os funcioná-
rios da Secretaria Munici-
pal de Saúde usaram fitas 
rosas nos jalecos.

Desde 2013, a Secretaria 
Municipal de Saúde realiza 
uma força tarefa para dimi-
nuir a fila de espera. O exa-
me de mamografia, que 
antes levava em média de 
120 dias para ser feito, hoje 
é realizado em no máximo 

30 dias. Somente este ano, 
até outubro, a Prefeitura 
realizou 1.390 exames, um 
número superior aos anos 
anteriores, com um cresci-
mento significativo desde 
2013. Outros 160 exames 
já estão marcados para se-
rem realizados ainda este 
mês. Além da mamografia, 
a Secretaria também ofere-
ce exames de ultrasom pa-
ra casos mais específicos.  

O câncer de mama é 
uma doença que pode ser 
curada. A prevenção pre-
coce éuma estratégia fun-
damental na luta contra o 
câncer de mama, e a princi-

pal arma para sair vitoriosa 
dessa luta é a mamografia, 
realizada uma vez por ano 
em mulheres acima dos 35 
anos. De acordo com o Da-
ta SUS, em 2013 foram re-
gistrados 5 casos da doen-
ça em Brumadinho e em 
2014, quatro. Este ano fo-
ram confirmados 6 casos 
até o momento. Vale res-
saltar que, mesmo com o 
fim da campanha, o exa-
me de mamografia deve 
ser feito anualmente. A pa-
ciente deve procurar a uni-
dade de saúde mais próxi-
ma de sua casa para mais 
informações.
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Secretaria Municipal da Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADINHO TORNA PUBLICO CP 003/2015 – OBJ: EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS COM APLICAÇÃO MANUAL DE CBUQ USINADO A QUENTE – FAIXA C – DO DNIT 
– TAPA BURACOS - ABERTURA: 09/12/2015 ÀS 09:30 HRS – LOCAL: AV. INHOTIM, 600, PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SEC. DE OBRAS – CON-
TATO: 031 3571 6985 – EDITAL DISP: Site: Brumadinho.registrocom.net e site: Brumadinho.mg.gov.br .

Atos do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG: Extrato do Contrato nº 32/2015. Contratante: Câmara Municipal de Brumadinho. Contratado: Sayuri 
Pampulini Osawa. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto paisagístico e de irrigação visando a refor-
ma dos jardins do entorno da Sede do Poder Legislativo e da Praça da Paz Carmem Oliveira Gonçalves. Valor: R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e 
cinquenta reais), em duas parcelas. Período: 60 (sessenta dias) a partir de 19 de outubro de 2015.

PORTARIA DP Nº 79/2015 – Considerando solicitação da servidora, bem como anuência da Vereadora; - Fica exonerada a Sra. Lilian Jacqueline da 
Silva do cargo de Assessora Parlamentar V, do quadro de Cargos Comissionados anexo II da Lei Municipal 2031/2013 e suas alterações posterio-
res. Para tanto, permanece a Servidora Maria Alzira de Souza Silva como assessora da Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares, a qual vinha 
substituindo a servidora em tela que estava em licença por motivo de doença. Henerson Rodrigues de Faria – Presidente.
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