
 

  A Secretaria Municipal de Saúde promoveu 
o 1º Passeio Ciclístico em Concientização ao 

Dia Mundial sem TABACO 
 

O tabaco é um dos maiores causadores de problemas de 
saúde do mundo. 
É uma doença crônica, resultante de dependência à droga 
nicotina, e um fator de risco para cerca de 50 doenças, dentre 
elas, câncer, asma, DPOC, infecções respiratórias e doenças 
cardiovasculares. Enfim o grande vilão que vem destruído 

silenciosamente a saúde física e social de seus usuários.  
Neste ano de 2013 a Secretaria Municipal de Saúde de Marilândia realizou um evento de relevância 
em destaque ao Dia 31 de Maio, Dia Mundial sem Tabaco. A divulgação iniciou-se com a 
participação da Secretaria Municipal de Saúde confeccionando no dia 31 de maio um motivo no 
tapete de Corpus Crist com a gravura de um pulmão dentro de duas mãos unidas em forma de 
coração e com a frase AME SEU PULMÃO valorize a vida, diante deste fato e com o tempo curto 
ficaria muito complicado para se realizar um evento deste porte, portanto a data possível foi dia 
16/06/2013, onde ficou decidida a realização do 1º ciclismo da Secretaria Municipal de Saúde de 
Marilândia onde se coloca a saúde em evidência, pois para se praticar esporte as pessoas 
precisam ter um bom fôlego, ficar bem com seu corpo e mente. 
Para o desenvolvimento dos trabalhos contamos com parcerias importantes de alguns comércios 

locais com patrocínio na confecção de algumas camisetas, são eles: IMACOL Irrigação e Máquinas 

Agrícolas; Império Café; Loja Sedução; Bananas Marilândia; Marmoraria Granimar Tozzi; Central de 

Compras São Luiz; Salão ELLAS;  Luara Tecidos e Confecções;  Laboratório AltAnálise;  Microlins; 

Posto Gotardo; Farmácia Farmaroto, inclusive o Supermercado Central de Compras São Luiz que 

confeccionou suas próprias camisetas usando a gravura do Tabagismo na frente da camiseta e no 

verso a logomarca do Supermercado e estarão usando também como uniforme por um determinado 

tempo . 

Contamos também com a presença maciça do grupo da Melhor idade de Marilândia e com a 
parceria de outros grupos, são eles: Igreja Católica; Igreja Batista; Igreja Presbiteriana; Igreja 
Assembléia; Equipe do Programa do Tabagismo; Equipes de ESF; EEEFM Padre Antonio Volkers; 
Escola Família Agrícola de Marilândia; EMEF Maria Izabel Falcheto; Secretaria Municipal de 
Indústria, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Marilândia; Departamento da Polícia Militar; Câmara 
Municipal; Prefeitura Municipal de Marilândia; Secretaria de Ação Social; Secretaria Municipal de 
Educação; UNIMED Noroeste Capixaba- Cedendo a Ambulância; Fazenda Experimental do 
INCAPER; Escritório Local do INCAPER; CDL de Marilândia; CRÁS; Policlínica Municipal Vereador 
Elio Bertolo e Alguns agricultores (na doação de frutas). 
O tabagismo é uma doença de causa evitável, pois o fumante tem a livre escolha de usá-lo ou não 
e Marilândia oferece através do Programa de tratamento do Tabagismo e do Programa de 
Educação em Saúde a oportunidade de adquirir saúde e qualidade de vida, realizando ações que 
orientam as pessoas do seu malefício, e das doenças que evitará após mudanças de hábito e uma 
vida mais saudável. 
Para que não ocorressem situações de risco solicitamos 01 (uma) viatura da Policia Militar para 
evitar acidentes durante o percurso e prontamente fomos atendidos, como também dois policiais 
foram de bicicleta no final da fileira. 
Agradecemos à participação dos patrocinadores, da UNIMED Noroeste Capixaba, funcionários da 
Saúde, enfim todas as pessoas que, direta ou indiretamente, foram envolvidas neste trabalho, que 
costumamos dizer que será eterno enquanto existirem fabricantes de cigarros. 
 
Valdeth Helena Alves dos Santos, 
Coordenadora do Programa do Tabagismo de Marilândia 
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