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A Vereadora Justines Magagnin do PMDB saudou a todos e agradeceu a oportunidade de ter 
representado o Legislativo na solenidade de formatura do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, que ocorreu na Escola Municipal na noite de 
ontem. Parabenizou a todos os formandos e em especial ao Sargento Valdir que foi o monitor 
do curso para esses jovens, num trabalho voluntário de grande relevância, num trabalho do 
bem. Desta forma, estendeu os cumprimentos a toda corporação da Brigada Militar. Disse ter 
ficado muito feliz em ver o envolvimento das famílias, escola e autoridades de mãos dadas na 
construção de uma sociedade mais consciente e preparada para o enfrentamento dos desafios 
diários do mundo atual. Falou que com união, todos juntos podem construir um futuro melhor. 
Após, salientou querer compartilhar com a comunidade a iniciativa da Secretaria da Saúde, 
com o apoio da administração municipal, em custear, através do CONSISA, as mamografias 
para pacientes abaixo e acima da idade preconizada pelo ministério da saúde, entre cinquenta 
e sessenta e nove anos. Afirmou saberem que o diagnóstico precoce é fundamental para o 
tratamento adequado, ainda mais quando a doença em questão é o câncer de mama. Explicou 
que, segundo dados fornecidos pelo próprio ministério da saúde, a maior mortalidade por 
câncer em mulheres, excluindo o câncer de pelo não melanoma, é o câncer de mama. Disse 
que, devido a isso, a gestão vendo a situação, indica a mamografia de rastreio a partir de 
quarenta anos de idade e a partir de trinta e cinco anos de idade para pacientes com os fatores 
de risco como: histórico familiar de primeiro grau de mama em mulheres abaixo de cinquenta 
anos, com histórico familiar de câncer de mama em homens, em mulheres com histórico 
pessoal de câncer de mama, mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamaria 
proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ. Informou que este rastreio é preconizado 
pela fundação internacional de ginecologia e obstetrícia e que a estimativa feita pelo instituto 
nacional do câncer para os anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete é do surgimento 
de mais de seiscentos mil novos casos, o que é assustador. Salientou que, por isso, faz um 
apelo aos governantes da esfera estadual e federal, para que voltem seus olhares para a 
realidade na questão do câncer de mama e ampliem a faixa etária preconizada para que mais 
mulheres tenham o direito de fazer seus exames de mamografia pelo SUS, pois muitas vidas 
são interrompidas ainda muito jovens pela doença. Agradeceu a administração municipal e a 
secretaria de obras pelos pedidos atendidos, citando o estacionamento em frente ao posto de 
saúde e a recuperação das plantas ornamentais na RS129, Beira Trilho. Falou querer agradecer 
também a administração pela aquisição das cadeiras para a Casa Mortuária, que era um anseio 
da comunidade, pedido feito pela colega Medoli, através de indicação, e por ela, diretamente 
à administração. Comentou que o espaço ficou muito melhor com as cadeiras novas, dando 
um pouco mais de conforto ao enlutados e à população que vai lá para dar o seu último adeus. 
Disse querer falar também da sua indicação, que é uma reivindicação dos moradores aos 
arredores, oportunidade em que solicita ao Poder Legislativo que encaminhe ofício ao DAER, 
para que faça um redutor de velocidade na RS129 perto da curva e casa de eventos. 


