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Bauru terá mutirão de papanicolau 
e exames de mama neste sábado
Todas as UBSs e USFs, assim como a Casa da Mulher, estarão abertas das 8h às 12h; não é preciso fazer agendamento

Casa da Mulher está situada na avenida Nações Unidas, 27-28, em Bauru

Aceituno Jr.

A 
Prefeitura de Bauru, via 
Secretaria de Saúde, 
realiza, neste sábado 

(15), um mutirão de papani-
colau e de exame clínico de 
mama, dentro das ações do 
Outubro Rosa.

A Casa da Mulher e todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Unidades de Saúde 
da Família (USFs), incluindo 
as que funcionam em horá-
rio estendido, estarão abertas 
das 8h às 12h, para atender 
a demanda espontânea (sem 
agendamento) a esses exames. 
Serão encaminhadas para a 
realização da mamografia 
apenas as pacientes que apre-
sentarem alguma alteração no 
exame clínico, informa a as-
sessoria de imprensa.

As mulheres na faixa etária 
de 50 a 69 anos devem reali-

zar a mamografia anualmente. 
Elas podem efetuar o cadastro 
no site da prefeitura, por meio 
do link https://www2.bauru.
sp.gov.br/inscricao.aspx?i=2. 
Neste ano, 
51 mulhe-
res foram 
diagnosti-
cadas com 
neoplas ia 
de mama, 
na rede 
pública.

MAMOGRAFIA

Exame deve ser feito 
anualmente por mulheres 

de 50 a 69 anos

Gratuito, Aulão 
Gabarita Enem 
abre inscrições

E
stão abertas as inscri-
ções gratuitas para a 5.ª 
edição do Aulão Gaba-

rita Enem, que será realizado 
pelo Unisagrado no próximo 
dia 5 de novembro, a partir 
das 13h. Os interessados 
devem se inscrever no link 
https://unisagrado.edu.br/
aulao-gabarita-enem-2022 
até o dia 3 de novembro ou 
até se esgotarem as vagas.

O evento ocorrerá pre-
sencialmente no Unisagra-
do (auditório João Paulo II, 
Bloco J) e contará com a 
presença de professores ex-
perientes da instituição, que 
revisarão os conteúdos mais 
presentes no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
e como eles são cobrados na 
prova. É solicitada, se possí-
vel, a doação de um quilo de 
alimento não perecível.

O Aulão é direciona-
do para os jovens e adultos 
que, prioritariamente, con-
cluíram ou estão cursando o 
último ano do ensino médio, 

Evento realizado 
pelo Unisagrado está 
em sua 5.ª edição e 
ocorrerá em novembro

interessados em ingressar na 
educação superior e focados 
na preparação para o Enem.

A ação trabalhará as ha-
bilidades e competências 
relativas às áreas que com-
põem a prova, tais como: 
artes, biologia, filosofia e 
sociologia, física, história, 
geografia, língua portugue-
sa, literatura, língua estran-
geira, matemática, química, 
redação e tecnologias da in-
formação e comunicação.

Os professores que mi-
nistrarão os conteúdos são: 
Adriano Evandir Marchello, 
Arthur Issa Mangili, Flá-
via Santos Ariello, Gusta-
vo Inheta Baggio, Marcelo 
Telascrêa, Roger Marcelo 
Martins Gomes, Rosilene 
Frederico Rocha Bombini e 
Thiago Pignatti de Freitas.

Enem será aplicado nos 
dias 13 e 20 de novembro
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Outubro Rosa


