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Institui o mês Setembro Vermelho, dedicado a
ações  de  esclarecimento  e  incentivo  a
campanhas  de  conscientização,  prevenção  e
tratamento das doenças cardiovasculares.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei:

Art. 1° Institui no Estado de Mato Grosso o mês Setembro Vermelho, dedicado a ações de
esclarecimento e incentivo a campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das
doenças cardiovasculares.

Art. 2° No mês Setembro Vermelho o Poder Público, em cooperação com a iniciativa privada e
com entidades civis, realizará campanhas conscientização, prevenção e tratamento das
doenças cardiovasculares, visando implementar ações educativas à população, desenvolvendo
a consciência sobre a importância de cuidar do coração.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O mês de setembro foi escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção
e tratamento das doenças cardiovasculares porque no dia 29 é comemorado o Dia Mundial do
Coração, uma inciativa criada em 2000 pela Federação Mundial do Coração com apoio das
Nações Unidas. Desde então, diversas organizações no Brasil e no mundo realizam ações para
lembrar a data.

Cerca de 80% das doenças cardíacas podem ser evitadas com apenas quatro atitudes
saudáveis:

não fumar;1.
praticar atividade física;2.
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 ter uma dieta equilibrada e;3.
 evitar o consumo de álcool.4.

 

Essa e outras mensagens sobre a saúde do nosso coração devem estar em máxima evidência
nesta época do ano, pois estamos no “Setembro Vermelho”, o mês do coração.

Apenas para ilustrar a importância de cuidados com o coração, recente mente este parlamentar
passou por uma cirurgia de cateterismo e angioplastia, que sem o devido acompanhamento
medico poderia ter tido más consequências.

Outros colegas parlamentares já sofreram de problemas relacionados ao coração este ano, o
que demonstra que todos devemos buscar cuidados e bons hábitos de vida para mantermos a
saúde de nosso coração.

Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de jovens vítimas de infarto vem
crescendo no Brasil desde 2010, e os maus hábitos podem estar por trás desta estatística. A má
alimentação, e a falta de atividades físicas podem ser os grandes vilãos do coração.

Em Mao Grosso essa realidade não é diferente, o número de jovens sofrendo de doenças
cardiovasculares é cada vez maior e mais preocupante e devemos agir para reverter este
quadro o mais depressa possível.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Setembro de 2019

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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