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Faeal e Senar lançam Útero é Vida
Iniciativa é da presidente da CNA, Kátia Abreu; projeto promove prevenção do câncer e eleva auto-estima de mulheres em 5 municípios
Criado pela presidente da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), senadora
Kátia Abreu (DEM/TO), o Programa
Útero é Vida encerra as atividades
em 2009 com o atendimento a 738
mulheres residentes nas zonas
rurais de cinco municípios
alagoanos.
O programa de combate ao
câncer do colo do útero, que é
coordenado pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal) e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional de Alagoas
(Senar- AR/AL), volta no próximo
ano ampliado para 15 o número de
municípios beneficiados.
Na primeira fase do programa
em Alagoas, lançado na
comunidade rural de Lagoa
Grande, em Taquarana, no dia 18
de novembro, o Útero é Vida
também beneficiou os municípios
de Quebrangulo, Estrela da
Alagoas, Chã Preta e Carneiros.
De acordo com o presidente da
Faeal e presidente do Conselho do
Senar-AR/AL, Álvaro Almeida,
após o encerramento das
atividades do programa previstas
para 2009, a sensação é de dever
cumprido.
“Posso garantir que os objetivos
foram alcançados. Houve uma
aceitação muito grande nos
municípios, principalmente entre as
prefeituras e as secretarias de saúde
que nos ajudaram muito e tiveram a
consciência da importância desse
programa para as mulheres do
campo”, acrescentou Almeida.
O programa Útero é Vida é
direcionado às mulheres do campo
em idade sexualmente ativa e tem a
finalidade de facilitar o acesso ao
exame preventivo do câncer de colo

Álvaro Almeida anuncia a ampliação do programa para 15 municípios alagoanos em 2010
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“

da Areia do Ciríaco. Já no último dia 25,
o posto de saúde e Escola Municipal
Presidente Eurico Dutra foram palco do
Útero é Vida, em Chã Preta.
Dia 26 de novembro foi a vez das
mulheres rurais de Quebrangulo
receberem atendimento médico na
prevenção do colo do útero. A ação da
Faeal e do Senar foi realizada no
colégio Elias de Holanda, posto de
saúde Antero Tenório e na Creche Auta
Bastos.
O prefeito de Quebrangulo, Marcelo
Lima, também destacou a importância
do evento. “Essa parceria, além de
proporcionar uma melhoria na
qualidade de vida das mulheres do
campo, também trouxe um pouco de
cidadania”, ressaltou o chefe do
executivo municipal, lembrando que a
Secretaria Municipal de Saúde,

”

do útero, o papanicolau.
Entusiasmado, o prefeito de
Taquarana, Alay Correia, ressaltou a
importância do Útero é Vida. “Esse
programa proporcionou uma melhoria na
qualidade de vida das mulheres do
campo. Ele ajudou a prevenir a saúde
dessas mães”, frisou o chefe do executivo
municipal.
Em Alagoas, o Útero é Vida atendeu
às mulheres da zona rural de Estrela de
Alagoas (19/11), na Escola Pinto de
Araújo, localizada no Distrito de Lagoa

Senadora Kátia Abreu idealizou programa que leva prevenção para mulheres da zona rural

“

disponibilizou uma equipe médica para
realizar exames como, eletrocardiograma, odontológico e atendimento de
emergência.
Já no dia 2 de dezembro, as
moradoras da zona rural de Carneiros
tiveram acesso ao exame preventivo do
câncer do colo do útero que foi
realizado no posto de saúde da
comunidade Furnas.
Segundo o prefeito de Carneiros,
Geraldo Novais Agra Filho, o Programa
Útero é Vida beneficiou as mulheres da
zona rural onde a maioria nunca
realizou esse exame. “Esse programa
foi de fundamental importância para a
comunidade. A população é muito
carente e precisa muito de assistência”
declarou.
“O objetivo do programa é percorrer
as regiões do País com maior

O objetivo é
percorrer as regiões
com maior incidência
da doença.

puderam se divertir no espaço de
lazer destinado a criançada. A
Faeal pretende levar o programa
em 2010 para 15 municípios
alagoanos.
Para o próximo ano, o presidente
da Faeal anunciou um projeto da
CNA para a criação de um programa
de prevenção ao câncer da próstata
voltado para o homem do campo.
Ações
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a
Federação da Agricultura e
Pecuáriado Estado de Alagoas e
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) realizaram,
entre os meses de novembro e
dezembro de 2009, cinco ações
do Programa Útero é Vida, em
municípios do agreste e sertão
do Estado.
Além dos exames de prevenção do câncer do colo de útero,
as ações incluíram a realização
de palestras educativas, distribuição de material educativo,
atividades de lazer e brincadeiras para os filhos das mulheres
do campo, e a distribuição de kits
de produtos de higiente pessoal.
“Em todas as comunidades,
as mulheres também receberam
um tratamento de beleza, com
direito a cuidados com cabelos e
unhas. Essa é uma maneira que
encontramos de valorizar a
mulher do campo, elevando sua
auto-estima”, explica Álvaro
Almeida, presidente da Faeal.
Todas as ações, incluindo o
cadastramento e transporte das
mulheres, foram custeadas com
recursos da Contribuição Sindical paga pelos produtores. “É o
recurso do setor produtivo,
sendo usado em benefício do
produtor rural”, reforça Álvaro
Almeida.

”

incidência da doença e aumentar o
acesso das mulheres rurais aos
atendimentos básicos na área de
saúde, com a realização do papanicolau”, diz a presidente da CNA Kátia
Abreu.
Durante o dia de atividades, foram
realizadas palestras sobre higiene,
nutrição, planejamento familiar e
doenças sexualmente transmissíveis
para incentivar a prevenção da doença.
Enquanto as mães participavam das
atividades do programa, os filhos

Quebrangulo
No Distrito de Rua Nova, zona
rural de Quebrangulo/AL, o prefeito
Marcelo Lima também destacou a
importância do evento promovido pela
FAEAL/SENAR: “Essa parceira, além
de proporcionar uma melhoria na
qualidade de vida das 148 mulheres
do campo, trouxe cidadania”. Após o
exame, as mulheres puderam assistir
palestras educativas.

Carneiros
Na comunidade rural de Furnas,
Carneiros, as 151 mulheres beneficiadas tiveram direito a atendimento
médico, exames preventivos. Segundo
o prefeito de Carneiros, Geraldo
Novaes, o Programa Útero é Vida foi de
fundamental importância nessa
comunidade, porque a população é
muito carente e precisa muito de
assistência.

Taquarana
Lagoa Grande, zona rural de
Taquarana, recebeu o Útero é Vida. O
programa atendeu 150 mulheres, que
fizeram o exame preventivo, o papanicolau. O prefeito de Taquarana, Alay
Correia, frisou: “A parceria FAEAL
/SENAR proporcionou uma melhoria
na qualidade de vida das mulheres do
campo. Este programa ajuda a prevenir a saúde dessas mães”.

Estrela de Alagoas
Para a comunidade Lagoa da
Areia do Ciríaco, zona rural de Estrela
de Alagoas, o dia foi de festa. 150
mulheres foram submetidas ao exame
papanicolau, que previne o câncer do
colo do útero. Para o prefeito José
Almerino, a iniciativa é gratificante para
as mulheres rurais da comunidade,
que não têm acesso aos privilégios
encontrados na cidade.

Estrela de Alagoas
Na comunidade rural de Santa
Fé, Chã Preta/AL, as mulheres tiveram
um dia diferente. Realizaram exames
de prevenção do câncer do colo do
útero, participaram de palestras,
receberam serviços de cabeleireiro e
manicure, como também, kits de
beleza. Para a prefeita Rita Tenório, o
programa é de extrema importância
para a saúde da mulher rural da região.

