9/9: Takeda leva à Jaguariúna tenda de exames básicos de saúde
Evento gratuito será realizado durante a 3ª Corrida Turística de Jaguariúna e é fruto da
parceria entre a farmacêutica e o Instituto Horas da Vida
São Paulo, agosto de 2018 - A Terceira Corrida Turística de Jaguariúna, que acontece em 9 de
setembro, contará com um serviço de saúde gratuito à população. Em uma parceria entre a
Takeda e o Instituto Horas da Vida, será montada uma tenda com exames básicos para
identificar fatores de risco cardíaco, como aferição de pressão arterial, medição de glicemia e
cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal). O espaço estará no Centro Cultural Zi Cavalcanti
(Rua Amazonas, 600 - Jardim Santa Cruz), das 7h30 às 12h, e mesmo aqueles que não forem
correr poderão participar da ativação.
“Esta iniciativa tem foco na população, no paciente, naquele que precisa de orientação de
saúde. Por isso, pensamos em uma estrutura completa que ofereça um serviço gratuito de
orientação médica. O apoio e o acolhimento da cidade e de seus moradores nos auxiliam a
seguir crescendo e assim, retribuir este suporte à comunidade”, afirma Carlos Furukawa,
diretor da fábrica da Takeda, que está localizada em Jaguariúna.
Para realizar os testes serão distribuídas 600 senhas por ordem de chegada. Após o exame, os
pacientes receberão uma avaliação com os resultados e demais orientações.
Terceira Corrida Turística de Jaguariúna
Serviço
Data da corrida: 9/9 (domingo)
Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti – Estação da Maria Fumaça (Rua Amazonas,600 – Jardim
Santa Cruz). Jaguariúna - SP
Horário da corrida: 7h30
Horário da tenda: 7h30 às 12h ou ao término de entrega de 400 senhas. Sem limite de idade.
Inscrições para a corrida em https://www.corridaturisticajaguariuna.com.br/
Sobre a Takeda
A Takeda é uma empresa farmacêutica global, comprometida em proporcionar ao paciente saúde melhor e um
futuro mais brilhante, traduzindo a ciência em medicamentos que mudam vidas. A companhia concentra os seus
esforços de pesquisa nas áreas de oncologia, gastroenterologia e sistema nervoso central e tem programas
específicos de desenvolvimento na área de doenças cardiovasculares, assim como produção de vacinas. A
companhia investe em Pesquisa e Desenvolvimento internamente e com parceiros, com o objetivo de permanecer
na liderança das inovações. Mais de 30 mil funcionários, em 70 países, estão empenhados em melhorar a qualidade
de vida dos pacientes. Novos produtos, bem como sua presença nos mercados emergentes, fomentam o seu
crescimento de forma sustentada.
A Takeda no Brasil está entre as 10 principais farmacêuticas do país e possui uma fábrica instalada em território
nacional, em Jaguariúna (SP), com mais de 500 colaboradores. A área de MIPs (medicamentos isentos de prescrição)
conta no portfólio com produtos consagrados para dor de cabeça, má digestão e antibactericida. Na área de
prescrição médica, as principais especialidades atendidas pela Takeda são gastroenterologia, cardiovasculares e
imunologia, além da oncologia, lançada em 2015.
Para mais informações sobre a Takeda, consulte o site: http://www.takedabrasil.com.
SAC: +55 11 0800 7710345
Sobre a ONG Horas da Vida
Fundada em 2014, a organização social é formada por médicos que disponibilizam parte de seu tempo ocioso para
realizar consultas e atendimentos a pessoas cadastradas em instituições de caridade parceiras. Atualmente, a ONG
atende a APAE de São Paulo, o Lar Sírio Pró-Infância, o Educafro, entre outros.
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Informações para a imprensa Takeda
Ketchum
Paloma Costoya: paloma.costoya@ketchum.com.br (11) 5090-8924
Andressa Oliveira: andressa.oliveira@ketchum.com.br (11) 5090-8900 R: 8897
Aline Veríssimo: aline.verissimo@ketchum.com.br – (11) 5090-8900 R: 8437
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