
Pai confessa a polícia 
que espancou o fi lho, 
a mãe levou ao Centro 
Espírita para tentar 
cura-lo, mas foi tarde, 
O MENINO MORREU 
NA SANTA CASA 
DE ALEGRE. O crime 
ocorreu em Dores 
do Rio Preto. Contou 
a mãe à polícia que 
não interviu porque o 
marido a ameaçou de 
morte. “Ela recebeu 
mensagem do seu 
bisavô, (já morto) 
determinando que ela 
teria de praticar essas 
agressões no menino, 
uma espécie de 
chamado”, contou uma 
testemunha.
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Pai espanca e mata fi lho 
de 5 anos

Um menino de 
cinco anos morreu 
em Dores do Rio 
Preto, na noite des-
ta quarta-feira, 15, 
na Santa Casa de 
Misericórdia após 
sofrer agressões, a 
suspeita recai so-
bre o pai que teria 
espancado durante 
quatro dias.

O pai Adeilson 
Souza da Silva, 26 
anos, confessou o 
crime na Delegacia 
de Alegre. “Ele ale-
gou que sofre de 
depressão e não 
explicou o motivo 
da violência, apenas 
que toma remédios 
controlados”, disse 
o delegado Carlos 
Vitor da Regional de 
Alegre.

Depois do espan-
camento, desespe-
rados, os pais leva-
ram a criança até 
um Centro Espírita 
em Mundo Novo, 
em Dores do Rio 
Preto, mas já era 
tarde, mesmo após 
a oração a criança 
teve de ser levada 
ao Hospital, onde 
posteriormente veio 

levar o filho a um 
Centro Espírita por 
questões religiosas, 
em vez de conduzi-
-la ao hospital. “Ela 
recebeu mensagem 
do seu bisavô, ( já 
morto) determinan-
do que ela teria 
de praticar essas 
agressões no meni-
no, uma espécie de 
chamado”, contou a 
testemunha. 

S e g u n d o  o 
BO por volta das 
19h20min o pron-
to socorro local 
fez contato com a 
Polícia Militar via 190 
e o médico consta-
tou o óbito da crian-

ça. Diante os fatos, a 
guarnição fez conta-
to de imediato com 
o delegado planto-
nista, onde foi acio-
nada a perícia para 
que comparecesse 
até a residência do 
senhor Sebastição 
Adilson, último local 
em que a criança 
esteve antes de ser 
encaminhada para 
atendimentos mé-
dicos em Guaçuí. A 
guarnição deslocou-
-se até o distrito de 
Mundo Novo, Dores 
do Rio Preto, para ar-
rolar os demais en-
volvidos e dar apoio 
ao serviço da perí-

cia da Policia Civil. 
Findado o apoio, a 
guarnição descolou 
até a UPJ de Alegre, 
juntamente com os 
envolvidos onde fo-
ram entregues. 

Confessou
Em depoimento à 

Polícia a mãe relatou 
que sabia que o pai 
havia praticado as 
agressões, mas não 
interviu porque teria 
sido ameaçada de 
morte. Detalhou ao 
delegado que após 
perceber que o fi lho 
estava trêmulo e não 
atendia aos chama-
dos decidiram levar 

a óbito.
Chegando ao lo-

cal, foi realizado con-
tato com a genitora 
da criança, Luane 
Monique Moura 
Silva que informou 
que há cerca de dois 
dias a criança vinha 
se queixando de do-
res pelo corpo e já 
estava com alguns 
hematomas e não 
soube explicar a ori-
gem dos mesmos.

De acordo com 
informações de 
uma funcionária do 
Hospital que partici-
pou do atendimento 
a criança, Artur foi 
internado com sinais 
de febre e princí-
pio de convulsão, 
apresentava hema-
tomas nas costas e 
marcas de mordida. 
“Achamos que já es-
tava morta na primei-
ra impressão devido 
aos machucados”, 
disse a testemunha 
que pediu anoni-
mato.

O Aqui Notícias 
apurou que, segun-
do a funcionária do 
Hospital Luane, mãe 
de Arthur, preferiu 

ao centro para ser 
rezada.

O pai confessou 
o crime ao delega-
do, foi preso em fl a-
grante e foi encami-
nhado ao Centro de 
Detenção Provisória 
de Cachoeiro de 
Itapemirim. A mãe 
vai responder ao 
processo em liber-
dade. (Informações 
Aqui Notícias).

O corpo do me-
nino foi encami-
nhado ao Instituto 
Médico Legal – IML, 
de Cachoeiro para 
ser necropsiado e 
liberado para sepul-
tamento.  

MORTE TENEBROSA

Divulgação

A criança foi trazida para Santa Casa de Guaçuí com hematomas e morreu

Da Redação

A mãe da criança disse que recebeu um chamado do “bisavô morto” para espancar a criança, 
o pai disse que é depressivo, bateu tanto que o menino morreu. Foi preso em fl agrante
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Educação cria Rede Ambiental 
para Educação

O município de Piúma 
convida toda a comuni-
dade para o Colóquio: 
Abertura da Rede de 
Educação Ambiental de 
Piúma que será realizada 
no Auditório do Instituto 
Federa l  do Esp í r i to 
Santo - IFES, no dia 22, 
às 18h00.

Para melhor compre-
ender do que se trata 
o Colóquio, a secretá-
ria de Educação, Isabel 
F e r n a n d a  S c h e r r e r 
a f i rmou  que  desde 
abril/2018 a Secretaria de 
Educação de Piúma vem 

Uma iniciativa que merece aplausos em Piúma, a criação do REA
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Educação cria Rede Ambiental 
para Educação

PIÚMA

O município de Piúma 
convida toda a comuni-
dade para o Colóquio: 
Abertura da Rede de 
Educação Ambiental de 
Piúma que será realizada 
no Auditório do Instituto 
Federa l  do Esp í r i to 
Santo - IFES, no dia 22, 
às 18h00.

Para melhor compre-
ender do que se trata 
o Colóquio, a secretá-
ria de Educação, Isabel 
F e r n a n d a  S c h e r r e r 
a f i rmou  que  desde 
abril/2018 a Secretaria de 
Educação de Piúma vem 

o momento de acontecer 
o Colóquio para a apre-
sentação. O Colóquio é 
uma forma de expor um 
assunto, onde o pales-

trante traz junto a si um 
grupo que, envolvido 
no mesmo, junto a ele 
tem o conhecimento do 
que se trata e está apto 

a responder questiona-
mentos advindos do pú-
blico. “Assim sendo, com 
base em uma pesquisa 
realizada na comunidade 
educacional (famílias, es-
tudantes, trabalhadores 
ativos e inativos), uma 
mostragem com, cerca 
de 400 respondentes, 
participaram de uma 
construção que resultou 
em tabulação concer-
nente à prática ou não, o 
que prioriza e ações que 
precisam ser realizadas 
imediatamente no mu-
nicípio de Piúma. Hoje, 
com as resenhas pon-
tuais elaboradas tem-se 
projetada e pronto a ser 
apresentada em forma 

desenvolvendo inúmeras 
atividades, junto às esco-
las, para promover uma 
educação ambiental com 
mais responsabilidade. 
Em Junho aconteceu 
o Seminário do Meio 
Ambiente e no mesmo 
foi anunciado que o 
Colóquio para a apre-
sentação da REA- Piúma 
ES (Rede de Educação 
Ambiental Piúma-ES) 
es tava  em p reparo 
para ser apresentado à 
Comunidade Piumense 
o que vem a ser a REA - 
Piúma ES. Agora chegou 

de Colóquio, o que vem a 
ser a Rede de Educação 
Ambiental Piúma-ES”.

D e  a c o r d o  c o m 
Fernanda Scherrer essa 
atividade antecede a 
implantação da Rede de 
Educação no Município 
de Piúma.  “Pós Colóquio, 
a sociedade presente 
poderá disseminar o que 
a Rede de Educação 
Ambiental e, ao fi nal do 
mês acontecerá uma 
Assembleia para im-
plantação da mesma no 
Município. As Secretarias 
de  Educação,  Me io 
Ambiente e Pesca estão 
apoiando a criação da 
Rede no Município”, ex-
plicou Fernanda. 

Arquivo

O Seminário ocorreu em junho, quando 
se discutiu o tema em Piúma

Da Redação

Uma iniciativa que merece aplausos em Piúma, a criação do REA



2 x 1 Amarílis Fernandes Garcia 
(Anchieta)

Esco la  São  Domingos 
(Vitória) 2 x 0 Professora Maria 
Magdalena da Silva (Ponto 
Belo)

Vôlei Masculino
Antonio Valesini  (Santa 

Teresa) 2 x 0 Antonio Carneiro 
(Guaçuí)

Esco la  São  Domingos 
(Vitória) 2 x 0 Sirena Rezende 
(Alegre)

Domingos Perim (Venda 
Nova do Imigrante) 2 x 0 Casa 
M. A Ciranda (Nova Venécia)

L e o p o l d i n a  R o c h a 
(Itapemirim) 2 x 0 Benonio 
Falcão de Gouveia (Conceição 
da Barra) 

Ana Busato (Atílio Vivácqua) 2 
x 0 Colégio Marista (Vila Velha)
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ESPORTE

Segundo dia da etapa fi nal infantil dos Jogos Escolares tem classifi cados e equipes em recuperação

Jogos Escolares etapa fi nal infantil
O segundo dia da etapa fi nal 

infantil dos Jogos Escolares 
do Espírito Santo (JEES) 2018 
aconteceu nesta quarta-feira 
(15), em Guarapari. E antes 
mesmo de fase classifi catória 
acabar, algumas equipes já 
garantiram vaga nas semifi-
nais. Enquanto isso, outros 
times considerados favoritos 
conseguiram se recuperar de 
derrotas na estreia. 

No basquete masculino, o 
Colégio Marista carimbou o 
passaporte para a sequência 
da competição ao derrotar a 
EMEF Santa Cruz, de Aracruz, 
por 52 a 8, no Sesc. Aliás, é 

no esporte da bola laranja, 
mas no feminino, que sairão 
os primeiros medalhistas desta 
edição do JEES. Nesta quinta-
-feira (16), UMEF Nice de Paula, 
de Vila Velha, e CE Linhares, 
de Linhares, disputam o ouro a 
partir das 10h. Na preliminar, às 
9h, Santa Isabel, de Domingos 
Martins, e Bairro Altoé, de 
Nova Venécia, decidem o 
bronze. 

Disputado no Complexo 
Esportivo e Cultural Maurice 
Santos, o vôlei teve como 
destaque do dia a recupera-
ção do CIAC, de Cachoeiro 
de Itapemirim, que bateu por 
2 sets a 0 (25/15 e 25/1) a 
EMEF Ilda Ferreira da Fonseca 
Martins, de São Gabriel da 
Palha. Na estreia, a equipe 
cachoeirense, considerada 
uma das favoritas, foi derro-
tada por 2 sets a 1 pela EMEF 
Deocleciano de Oliveira, de 
Guaçuí. 

Al iás,  vem de Guaçuí a 
principal jogadora do CIAC: 
a atacante Maria Eduarda, de 
13 anos, foi convidada para 
treinar em Cachoeiro após se 
destacar em um torneio em 
Vitória, justamente quando jo-
gava pela EMEF Deocleciano 
de Oliveira. Apontada como 
promessa do vôlei capixaba, 
ela fez questão de vir aos 
Jogos mesmo após ter sido 
acometida por uma caxumba. 
“Recebi a liberação dos mé-
dicos. Ainda não estou 100%, 
mas mesmo assim fi z questão 

Texto e fotos - Rodolfo Mageste - 
Assessoria de Comunicação da 
Sesport

(Aracruz) 3 x 0 EEEFM Águia 
Branca (Águia Branca)

CEIER (Boa Esperança) 5 x 
1 Graça Aranha (Santa Maria 
de Jetibá)

EMEF Jorge D. A. Donati 
(Conceição da Barra) 3 x 3 
Amaríl is Fernandes Garcia 
(Anchieta) - pênaltis 4 x 3

Ulysses Alvares (Vila Velha) 
2 x 0 Santa Luzia (Conceição 
do Castelo) 

E M E F  C ó r r e g o  D u m e r 
(São Domingos do Norte) 0 
x 2 EEEFM Dr. José Moyses 
(Cariacica)

 Roque Telles (Atílio Vivácqua) 
4 x 0 EMEF Deocleciano de 
Oliveira (Guaçuí)

Futsal Masculino
Amarilis Fernandes Garcia 

(Anchieta) 3 x 3 EMEF Dr. Maria 
Vello Silvares (Conceição da 
Barra) - pênaltis 7 x 8

EMEF Placidino Passos 
(Aracruz) 3 x 2 Reverendo A. 
S. Cosmo (Vila Velha) 

EMEF Professor Ethevaldo 
Damazio (Santa Teresa) 6 x 1 
Escola Maria Trindade (Ibatiba)

C o l é g i o  P a s s i o n i s t a 
(Car iac ica )  0  x  0  EEEFM 
Antonio Santos Neves (Boa 
Esperança) - pênaltis 2 x 3 

EMEF Deoc lec iano  de 
Oliveira (Guaçuí) 1 x 5 Daniel 
Comboni (Ecoporanga)

Handebol Feminino
C E L P  ( C a c h o e i r o  d e 

Itapemirim) 11 x 8 João Bastos 
(Barra de São Francisco)

Sebastião Pivetta (Santa 
Teresa) 10 x 14 Dr. Adauto 
Santos (Nova Venécia)

C o l é g i o  C a s t r o  A l v e s 
(Cariacica) 42 x 1 EMEF Marinalva 
Aragão Amorim (Guarapari) 

Emir de Macedo (Pinheiros) 
19 x 6 Colégio Cristo Rei 
(Linhares)

Handebol Masculino
C o l é g i o  C a s t r o  A l v e s 

(Cariacica) 32 x 10 Benonio 
Falcão de Gouveia (Conceição 
da Barra)

EMEF Isaura Marques da 
Silva (Guaçuí) 0 x 49 Colégio 
Cristo Rei (Linhares)

Colégio Expoente (Castelo) 
22 x 23 Daniel  Comboni 
(Ecoporanga)

Benevenuto Oliveira (Baixo 
Guandu) 17 x 15 Eloy Miranda 

(Fundão)
V ic tor  Hugo (Marechal 

F lo r iano )  8  x  22  Santos 
Cavaleira (Alegre)

Ana Araújo (Alfredo Chaves) 
22 x 10 Bairro Altoé (Nova 
Venécia)

Vôlei Feminino
C I A C  ( C a c h o e i r o  d e 

Itapemirim) 2 x 0 EMEF Ilda 
F. da Fonseca Martins (São 
Gabriel da Palha) 

Ana Araújo (Alfredo Chaves) 
0 x 2 EEEFM Arariboia (Pancas) 

EMEF Santa Cruz 0 x 2 
EMEF Deocleciano de Oliveira 
(Guaçuí)

Dr. Jones dos Santos Neves 
(Baixo Guandu) 0 x 2 Senador 
J. M. Calmon (Vila Velha)

E s c o l a  M a r i a n o  F.  d e 
Nazareth (Domingos Martins) 

de vir. É a segunda vez que 
disputo os Jogos Escolares”, 
comentou a atleta.

No futsal, Ginásio Carlos 
Fernando Maria Oliveira, quem 
também se recuperou foi a 
Escola Ethevaldo Damazio, 
do meia Diego, de 13 anos. 
De malas prontas para atuar 
no Vasco da Gama-RJ, após 
passar por uma peneira no Rio 
de Janeiro, ele marcou quatro 
gols na vitória por 6 a 1 de 
sua equipe diante da Escola 
Mario Trindade, de Ibatiba. Na 
estreia, o time teresense foi 
derrotado pela Reverendo A. 
S. Cosmo, de Vila Velha, por 
4 a 2 (Diego marcou um). Na 
modalidade, porém no femini-
no, apenas a Escola Ulysses 
Alvares, de Vila Velha, já ga-
rantiu a classifi cação para as 
semifi nais. 

No handebol, entre as meni-
nas, o CELP, de Cachoeiro de 
Itapemirim, também conquis-

tou a vaga para a sequência 
da competição.  

RESULTADOS
Basquete Feminino
Bairro Altoé (Nova Venécia) 

2 x 77 UMEF Nice de Paula 
(Vila Velha)

Santa Isabel (Domingos 
Martins) 23 x 26 CE Linhares 
(Linhares)

Basquete Masculino
C o l é g i o  C r i s t o  R e i 

(Cachoeiro de Itapemirim) 
58 x 2 Astrogildo C. Setubal 
(Conceição da Barra) 

Escola Alternativa Lago 
dos Cisnes (São Mateus) 11 x 
21 Amarílis Fernandes Garcia 
(Anchieta) 

Colégio Marista (Vila Velha) 
52 x 8 EMEF Santa Cruz 
(Aracruz)

Futsal Feminino
EMEF Ezequiel Fraga Rocha 
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Escola bilíngue investe em 
arquitetura verde

C r i a r  u m  a m -
biente escolar vivo, 
dinâmico e aberto 
aos alunos, onde 
o aprendizado e a 
integração com o 
espaço sejam cons-
tantes. Estes são al-
guns dos pontos que 
norteiam a criação 
da Avidus School, 
que inicia seu pri-
meiro ano letivo em 
Brasília em 2019 com 
um projeto que bus-
ca formar cidadãos 
preparados para as 
transformações de 
nosso tempo. O pre-
miado arquiteto Ivo 
Mareines, inspirado 
nesses conceitos, 
criou uma fachada 
moderna e susten-
tável.

A ideia da escola 

harmônica entre o 
meio-ambiente e as 
grandes cidades. Ivo 
Mareines, responsá-
vel pelo projeto ar-
quitetônico, lembra 
que a ideia principal 
é permitir uma nova 
qualidade de con-
forto ambiental, com 
fachadas vivas, que 
se transformam no 
espaço e no tempo 
assim como os alu-
nos.

“Criamos uma se-
gunda pele orgânica 
no edifício. Vivemos, 
trabalhamos e nos 
divertimos em es-
paços naturais ou 
constru ídos pelo 
homem. As crianças 
aprendem principal-
mente por exemplos 
vindos do convívio 
com outros seres e 
esses dois tipos de 
espaço”, destaca o 
arquiteto. A ideia é 

transformar a escola 
em um local de en-
contros e desenvol-
vimento em espaços 
livres e instigantes.

Tendência verde 
e atual

Mareines conta 
que,  atualmente, 
exemplos de arqui-
tetura verde e or-
gânica chegam de 
diferentes partes do 
mundo. Trazem plu-
ralidade de materiais 
e estilos arquitetôni-
cos. “A preocupação 
com a sustentabi-
lidade do planeta 
permeia todos os 
terrenos do pensa-
mento humano. Com 
a arquitetura não po-
deria ser diferente”, 
afi rma.

O arquiteto res-

salta que a aplica-
ção das noções de 
ecologia e susten-
tabilidade em pro-
jetos urbanos já é 
presente em lugares 
como Europa, Nova 
Zelândia, Canadá, 
Singapura e Japão.

A integração com 
a natureza estará 
presente também 
no cotidiano interno 
da escola. Os alunos 
poderão acompa-
nhar, por exemplo, 
o funcionamento de 
uma estação de re-
aproveitamento de 
água. Assim, crian-
ças e adolescentes 
podem aprender na 
prática, e a partir de 
suas próprias vivên-
cias, a respeitar e 
conviver de maneira 

bilíngue é propor-
cionar um ambiente 
que deixe a mente 
trabalhar de maneira 
livre, incentivando o 
pensamento crítico e 
criativo, além de uma 
boa relação com a 
própria sociedade. A 
estrutura será ergui-
da na quadra 909 da 
Asa Norte e recebe 
crianças de 1 até 10 
anos. O espaço terá 
5.500m² e as matrí-
culas serão abertas 
no início de setem-
bro.

A partir desses 
princípios, a arquite-
tura da escola estará 
integrada com a na-
tureza, mostrando 
aos alunos que é 
possível encontrar 
uma convivência 

harmônica com o 
ambiente em que 
vivem.

Ivo Mareines afi r-
ma se sentir encan-
tado por colaborar 
com projetos edu-
cacionais. A arquite-
tura, para ele, é uma 
forma de arte que 
transmite beleza, 
baseada na cultura 
e na técnica. Esses 
conceitos foram im-
plementados na cria-
ção da Avidus, que 
promete encantar 
pais, alunos e de-
mais moradores da 
capital.

O  i n í c i o  e s t á 
programado para 
o mês de agosto, e 
as matrículas serão 
abertas no dia 17 de 
setembro.

MODELO

Divulgação

Por Isabela de Andrade - 
Assessoria de Imprensa Objetiva

O projeto do colégio Avidus, assinado pelo arquiteto Ivo Mareines, quer transformar o 
ambiente escolar em um espaço mais vivo e sustentável na Asa Norte
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por Fabiani Taylor • Mestra em Letras pela UFES
Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

DE OLHO NO CLICKE ASSIM DISSE O POETA...
O sonho da aluna Laila Vitória Menezes Cruz é ser fotógrafa. Ela está 

no 2ºM4, da EEEFM Profª Filomena Quitiba. Olha as fotos que ela nos 
mandou! Essa menina vai longe! Já tem o dom de fotografar. 

Tentei seguir sem você.
Te procurar em outros corpos

E ao mesmo tempo lutar
Pra conseguir te esquecer.

É complicado viver
Porque cada vez que eu tentava esquecer,

Mais eu lembrava de você.

Seu cheiro, seu toque... você
Era tudo que vinha na mente

E eu não conseguia esquecer.

Houve muitos momentos
Em que eu pensei desistir,

Tinha certeza de que não havia ninguém que pudesse te 
substituir.

Você era meu amor eterno,
Lembro até dos momentos em que falávamos sobre casar 

e sobre como seria seu vestido e meu terno.

E os fi lhos que não vamos ter
Como esquecer?

Te fi z ser, pra mim, a pessoa certa
E até agora está difícil compreender.

Tanto tempo distantes
Você se recuperou e eu fi quei,

Não quero me entregar ao pensamento
De que não amarei ninguém da mesma forma que te amei.

Ainda busco em outros corpos
Ao menos um sinal de amor

E enfi m eu consiga te esquecer e me recompor.

Eduardo Feres
2M4

EEEFM Profª Filomena Quitiba

Em ação realizada 
na Praça Jerônimo 
Monteiro, no centro 
de Cachoeiro, nes-
ta quarta-feira (15), a 
Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) 
realizou 200 exames 
clínicos gratuitos ca-
pazes de detectar 
câncer de boca. 

Os atendimentos 
foram feitos por uma 
equipe de dentistas, 
de manhã e à tarde, 
no ônibus do proje-
to Cachoeiro+Saúde, 
que é equipado com 
consultório odonto-
lógico. 

Além da realização 
do exame, a equipe 
orientou as pessoas 

Ação contra câncer bucal fez 200 exames
em consultório móvel em Cachoeiro
Atendimentos foram feitos por equipe de dentistas, no ônibus da Secretaria de Saúde
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Em ação realizada 
na Praça Jerônimo 
Monteiro, no centro 
de Cachoeiro, nes-
ta quarta-feira (15), a 
Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) 
realizou 200 exames 
clínicos gratuitos ca-
pazes de detectar 
câncer de boca. 

Os atendimentos 
foram feitos por uma 
equipe de dentistas, 
de manhã e à tarde, 
no ônibus do proje-
to Cachoeiro+Saúde, 
que é equipado com 
consultório odonto-
lógico. 

Além da realização 
do exame, a equipe 
orientou as pessoas 

ra de Saúde Bucal 
da Semus, Graziela 
Baptista Pinto Lima, 
destacou a impor-
tância da ação como 
oportunidade para 

esclarecimento das 
pessoas sobre a do-
ença. “Distribuímos 
panfletos e 150 kits 
de higiene bucal, aler-
tarmos as pessoas 
sobre a importância 
da prevenção e de 
se consultarem com 
dentistas regularmen-
te. O resultado foi mui-
to positivo”, disse.

Ainda de acordo 
com a coordenadora, 
em 18 das pessoas 
examinadas foram 
identificadas altera-
ções e elas precisa-
rão fazer novos exa-
mes. Esses pacientes 
foram encaminha-
dos ao Ambulatório 
Bucomaxilo Facial do 
Hospital Evangélico, 
no município, que 

possui uma equipe 
médica especializada 
nesse tipo de análise. 

Câncer bucal
O câncer bucal 

tem maior incidência 
em homens acima 
de 40 anos, mas as 
mulheres não devem 
se descuidar também. 
O consumo excessivo 
de bebida alcoólica, 
a higiene oral feita de 
forma inadequada, 
exposição excessiva 
dos lábios ao sol e 
o tabagismo contri-
buem para potenciali-
zar o desenvolvimen-
to da doença. São 
sintomas da doença 
manchas esbran-
quiçadas ou aver-
melhadas na boca, 

que passaram pela 
praça sobre pre-
venção, sintomas e 
fatores de risco da 
doença. 

João Marques, 45, 
fez questão de fazer 
o exame e também 
levou seus dois fi lhos 
pequenos para serem 
atendidos. “Acho mui-
to válida e importante 
esta ação no muni-
cípio. Nem todas as 
pessoas conhecem 
ou têm acesso a esse 
tipo de exame. Quis 
trazer meus filhos 
também, pois a orien-
tação e o exame são 
fundamentais”, disse 
João.

A coordenado-

feridas superficiais 
que não cicatrizam, 
dor ao mastigar, falar 
ou engolir, emagre-
cimento acentuado, 
nódulos no pescoço 
ou sangramentos. A 
recomendação para 
quem apresente al-
gum desses sintomas 
é buscar atendimento 
em unidade básica de 
saúde com equipe 
odontológica.

Próximas visitas 
do ônibus da Saúde

Em função da 
ação da contra o 
câncer bucal, o cro-
nograma de aten-
dimento do projeto 
Cachoeiro+Saúde 
foi alterado. A visita 
à localidade de Grota 
Fria, que aconteceria 
nesta quarta, foi re-
programada para o 
dia 22. No dia 21, ôni-
bus fará atendimento 
em São Joaquim, e 
no dia 29, São João 
da Lancha, no horá-
rio das 8h às 15h, fe-
chando o calendário 
deste mês. 

O consultório vo-
lante é uma iniciati-
va da prefeitura de 
Cachoeiro, por meio 
da Semus, que leva 
serviços médicos e 
odontológicos gratui-
tos à população de 
diferentes regiões, na 
cidade e no interior.

Assessoria de Comunicação

Atendimentos foram feitos por equipe de dentistas, no ônibus 
da Secretaria de Saúde

Ação contra câncer bucal fez 200 exames
em consultório móvel em Cachoeiro
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