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A Vereadora Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e informou que a 
Secretaria de Saúde de Colinas convida a todos para prestigiarem a segunda 
exposição fotográfica do agosto dourado. Falou ser o mês do diálogo e amamentação, 
que tem por objetivo sensibilizar e conscientizar sobre os benefícios do aleitamento 
materno. Comentou que, ao todo, onze mamães e seus bebês, das mais variadas 
idades, aceitaram participar da ação que tem por objetivo incentivar a amamentação, 
ilustrando através de fotos todo o carinho e intimidade desse momento. Informou que 
as fotos feitas pela Angélica Pott estarão expostas para a comunidade durante todo o 
mês de agosto no saguão do Posto de Saúde. Disse que Colinas tem trabalhado para 
melhorar o índice de amamentação, atingindo a marca de oitenta e oito porcento de 
bebês com amamentação exclusiva até seis meses de idade, índice muito maior do 
que o nacional que é de somente cinquenta e quatro dias. Informou que, em Colinas, 
trinta e sete porcento das crianças com até três anos de idade mamam, índice nunca 
antes alcançado. Comentou que tudo isso é resultado de um trabalho que se iniciou 
em dois mil e dezessete com um grupo de gestantes que vem sendo aprofundado com 
um projeto “Colinas 1000 dias para mudar uma vida inteira”. Aproveitou a oportunidade 
para informar que a agente de endemias e as agentes de saúde fizeram um trabalho 
de levantamento do índice do Aedes. Salientou querer parabenizar todos os 
colinenses que estão cuidando, pois se conscientizaram e as estão ajudando a fazer 
esse trabalho. Disse que houve uma melhora muito significativa e é possível ver que 
toda a comunidade está cuidando de si e da sua saúde também. Falou que querem 
agradecer esse cuidado que estão tendo, pois houve uma melhora muito grande, 
parabenizando assim a todos. 


