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Boa leitura!

Como uma grande engrenagem, somos 11 mil servidores fazendo, diariamente, a máquina do SUS 
funcionar na capital amazonense, seja na zona urbana ou rural. Cada um, dentro da função que lhe 
compete, é imprescindível para que tudo seja realizado com eficiência e harmonia. 

Há os que lidam diretamente com o usuário, nas atividades-fim, e os que atuam nos bastidores, dando 
suporte aos primeiros, nas atividades-meio. Estas últimas não são menos importantes. Ao contrário, são 
indispensáveis da mesma forma.

É o caso do Departamento de Logística (Delog), que tem a missão de administrar e fornecer os materiais 
que compõem a rotina das unidades, bem como da Sede e demais Distritos de Saúde. Nesta edição você 
vai conhecer com mais detalhes, na matéria de 'Capa',  como funciona aquele Departamento.

No 'Link-se' vai saber um pouco mais sobre o funcionamento do Serviço Social do órgão e no 'Sou + SUS' 
vai conhecer o Marcus Vinícius, servidor que há 25 anos faz o melhor serviço nas atividades pelas quais 
passou.
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ESAP - Encontro de Especializandos e Preceptores no Disa Sul

 1ª  turma do Curso de Aprimoramento em Educação Popular em Saúde

Médica da ESF, Caroline Pires, em atendimento na UBS Vila da Prata

Disa Sul - Ação Social de Cidadania na Paróquia Santa Edwiges

Resumo das atividades que marcaram o mês de janeiro.

Disa Oeste - Servidores no Janeiro Branco

Disa Oeste - Entrega da Base do SAMU revitalizada
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Disa Rural - Certificação 100% da meta do Bolsa Família

NUSCA - Conferência Municipal do Direito da Criança e Adolescente

Devae - Equipe em campo no combate à malária

Resumo das atividades que marcaram o mês de janeiro.

Disa Leste - Caminhada contra a hanseníase no bairro Jorge Teixeira

CMS - 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2019
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Delog: O ‘coração da Semsa’- setor 

por onde passam todos os materiais 

usados nas unidades de saúde

Por Renildo Rodrigues

Para receber os usuários e oferecer um atendimento de qualidade, uma unidade de saúde precisa ter a 
estrutura adequada: um bom espaço físico, servidores capacitados e, claro, os materiais – de escritório, 
limpeza e hospitalares – necessários às tarefas do dia a dia. A fim de cuidar dessa última parte, a Semsa 
possui um departamento voltado exclusivamente para administrar e fornecer tudo que compõe a rotina 
das unidades de saúde. Essa é a missão do Departamento de Logística, o Delog.

Cabe a esse Departamento coordenar a compra, a 
acomodação e a distribuição de todos os itens que 
integram a estrutura das unidades da Secretaria. 
Desde uma simples caneta até os enormes 
compressores que fazem funcionar as cadeiras 
odontológicas. Qualquer material, seja hospitalar, 
de expediente ou de limpeza, indispensável ao 
trabalho das UBSs, passa pelo controle do Delog. 
É, de certo modo, como o define um de seus 
funcionários, o 'coração da Semsa', o lugar de onde 
emana todo o fluxo que faz funcionar a Secretaria, 
e sem o qual o trabalho simplesmente seria 
impossível.

A definição é de Feliciano Silva, chefe da Divisão 
de Patrimônio do Delog. “Costumo dizer que o 
trabalho que realizamos aqui é uma das 
atividades-meio mais importantes da Semsa. 
Trata-se de garantir que as unidades recebam os 
melhores  produtos  possíveis, a um preço justo e  

Ruas que compõe as instalações do Delog

e por meio de um processo isento”, explica. Para 
tanto, o Departamento conta com uma equipe de 
especialistas em diversas áreas do conhecimento.  
Há economistas,  estatíst icos,  dentistas,  
enfermeiros,  biomédicos,  bioquímicos e 
contadores, que cuidam para que cada material 
utilizado seja justa e rigorosamente avaliado em 
suas especificidades técnicas e, também, ofereça o 
equilíbrio ideal de custo e qualidade.

Mas como funciona o Delog? 

Como acontece esse processo, que vai desde a 
pesquisa de produtos e preços até o abastecimento 
das unidades de saúde? Trata-se de um trabalho 
complexo, que envolve várias equipes e exige 
sucessivas revisões e reconferidas.
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O dia a dia do Delog

Quanto à estrutura física, o Delog conta com três setores principais: o Administrativo, que reúne os 
departamentos internos dedicados ao planejamento e à coordenação das compras e movimentações de 
materiais; o Almoxarifado, um grande depósito que acomoda todos os itens recebidos e de onde estes 
saem para as unidades de saúde; e a Reprografia, onde são produzidos vários documentos de uso 
frequente nas unidades como fichas médicas, solicitações e encaminhamentos de exames, materiais 
para campanhas e informativos.

A primeira etapa é o recebimento das demandas das unidades. Mensalmente, todos os setores da Semsa 
elaboram uma lista com os materiais que vão precisar naquele determinado mês. A partir daí, o Delog 
inicia a avaliação qualitativa e de custo. 

Todos são identificados por letras e números – 
por exemplo, a unidade quer um determinado 
remédio que, segundo a nossa planilha, fica no 
quarto andar do corredor F –, para racionalizar e 
facilitar a localização”. Feito o pedido é a vez de 
localizar e separar o material de cada unidade, que 
será embalado e enviado aos destinatários.

Para garantir a exatidão das entregas, equipes do 
Almoxarifado conferem o pedido tanto no ato de 
reunir os materiais, quanto na hora de acomodá-
los nos caminhões. Feita, enfim, a entrega, a 
unidade recebe a lista detalhada dos produtos, 
para que possa conferir novamente. Se o pedido 
foi atendido tal e qual o especificado – e, só em 
estando tudo nos conformes, a missão pode ser 
dada por cumprida. Ufa!

Itens de laboratório, por exemplo, têm seus próprios 
especialistas para avaliá-los. Os de odontologia, os 
seus; os de material de expediente e limpeza, por 
sua vez, idem, e por aí vai. Com base no melhor 
equilíbrio entre qualidade/preço, o Delog faz a 
compra. 

Na segunda etapa é a vez do Almoxarifado entrar em 
jogo. As enormes quantidades de material – afinal, 
são centenas de lugares para receber os itens – são 
acomodadas no depósito, por meio de um sistema 
de ruas e andares. 

O chefe do setor, Ranieri Alan, explica melhor: “a 
partir da aquisição, a gente separa o material em 
tipos de estoques como, por exemplo, itens de 
limpeza, remédios e laboratoriais para que daí eles 
sejam acondicionados em andares, que são pilhas de 
produtos organizadas verticalmente, e ruas, que são 
corredores horizontais. 
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É um trabalho, como se vê, intrincado e em grande 
escala, que mobiliza não só os servidores do Delog, 
mas também vários outros órgãos da Prefeitura 
como os sistemas ‘Compras Manaus’, utilizado na 
pesquisa de preços e na compra dos materiais, e 
‘Sistemas PMM’, pelo qual as unidades fazem os 
pedidos. 

No fim das contas é sempre estimulante e 
recompensador, como afirma a diretora do Delog, 
Daniela Martine: “É uma experiência profissional 
muito enriquecedora para mim e todos os que 
fazem parte desta equipe. Não só pelo tamanho e a 
variedade do desafio, que nos permite vivenciar e 
aprender muito sobre o atendimento em saúde, mas 
porque o nosso trabalho nos coloca em contato 
com toda a Semsa, nos aproxima de muitas pessoas 
que estão mobilizando esforços para oferecer um 
serviço de qualidade à população. Poder ajudar a 
tornar isso concreto, com um bom trabalho de 
compra e distribuição de materiais, que faça a 
diferença na vida dos cidadãos, é uma grande 
honra”.

Nessa rotina há, claro, os problemas: fornecedores 
que não cumprem prazos ou não apresentam 
produtos em conformidade com as normas 
técnicas,  imprevistos de vários tipos, além da 
logística inerente ao município. 

Trabalho complexo, multifacetado –

mas também recompensador

Segundo a equipe, vários materiais ficam mais caros 
devido às dificuldades de transporte para a região 
Norte. Isto requer um planejamento cuidadoso por 
parte tanto do Departamento quanto das unidades. 
Mas há, também, a busca constante por soluções: 
nos últimos dez anos, muitos esforços vêm sendo 
feitos pela gestão do Delog para informatizar e 
desburocratizar a compra e o envio de produtos 
para as unidades. 

Luciano Francisco, chefe da Divisão de 
Medicamentos e Insumos, resume as melhorias 
alcançadas nesse período. “Agora temos fácil 
acesso a todos os documentos antigos, que foram 
digitalizados, permitindo consultas rápidas em caso 
de necessidade e, o principal, conseguimos tornar 
todo o processo de pedido, compra e entrega de 
materiais inteiramente informatizado, poupando o 
meio ambiente do acúmulo de papéis e deixando 
todas as etapas muito mais ágeis e simplificadas”, 
relata.

A verdade é que, não fosse um trabalho complexo, 
multifacetado, colaborativo e, acima de tudo, vital, o 
Delog não mereceria, com todo o prestígio e a 
responsabilidade que a expressão carrega, o título 
de “coração da Semsa”. Enquanto os servidores 
estiverem em plena atividade, a Semsa também 
estará.

Equipe administrativa do Delog



Janeiro Roxo – A importância dos Profissionais 

de Saúde no tratamento das doenças dermatológicas

Especial 

Por Jean Holanda

“Como médica especialista é importante estar dentro da comunidade executando um serviço 
descentralizado para atender as demandas mais simples e dar oportunidade ao paciente de chegar à 
tempo da consulta. Examinando lesões o mais rápido possível, o paciente pode ser melhor diagnosticado, 
tratado e até curado”, ressalta a Drª Izy.

“Levar o paciente à cura dessa doença dermatológica, livrando-o de sequelas irreversíveis, é o nosso 
grande objetivo como profissional. Quando isso acontece, o sentimento é de realização pessoal, pois de 
alguma forma contribuímos positivamente para o bem estar das pessoas”, afirma a médica.

Anualmente, em janeiro, são promovidas ações de 
conscientização, prevenção e combate à 
hanseníase. Para que este serviço aconteça, a 
Semsa conta com a ajuda dos profissionais de 
dermatologia nas UBSs, oferecendo tratamentos 
para as doenças dermatológicas da população, 
como é o caso da hanseníase.

Na UBS Lago do Aleixo, localizada às margens do 
rio Negro, no bairro Colônia Antonio Aleixo, zona 
Leste, é realizado atendimento dermatológico 
diferenciado aos usuários, que vão desde a 
prevenção até o tratamento personalizado nas 
residências. A unidade tem dois profissionais que 
prestam serviços diários, Dra. Izy Figueiredo, 
especialista dermatológica, e Josias Freitas, 
técnico em dermatologia. São presenças 
importantes, num local estratégico monitorado 
pela Semsa.
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Natal Solidário no auditório da sede da secretaria

Dra. Izy Figueiredo e Josias Freitas atuam na UBS Lago do Aleixo



Especial 
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Equipe envolvida na luta contra a hanseníase

“Eu não teria êxito no trabalho sem o auxílio dos técnicos. É extramente importante a presença de uma 
equipe que desempenhe um serviço especializado. Temos uma equipe de excelência, por isso 
conseguimos dar resolutividade tanto para dermatoses mais comuns como, principalmente, para 
hanseníase”, conclui a Drª Izy Figueiredo.

Atuando na UBS do bairro há 22 anos, o técnico em dermatologia, Josias Freitas, realiza o trabalho de 
triagem, distribuição de medicação, encaminhamento para exames complementares e prevenção de 
deformidades do paciente, havendo lesão séria. Além disso, realiza visitas domiciliares, em casos de 
faltas às consultas, suspeitas de doenças patológicas, aplicação de medicação e regaste dos que 
desistem do tratamento. Com isso, ajuda a garantir a resolutividade dos casos. 

“Sabendo que o paciente está fragilizado, devido 
ao preconceito que existe com os hansenianos, é 
primordial que ofereçamos um atendimento mais 
humanizado. Temos todo um cuidado em respeitá-
lo, tratá-lo, agindo com discrição e assegurando a 
privacidade no tratamento”, relata Josias.

“É uma satisfação muito grande trabalhar na 
comunidade, ainda mais contribuindo na 
prevenção de doenças como a hanseníase. Me 
sinto realizado quando o paciente sai da UBS com 
um sorriso no rosto, tratado e curado. É o que de 
melhor sei fazer, por isso amo meu trabalho”, 
ressalta Josias Freitas.

A UBS Lago do Aleixo faz parte da área de 
cobertura do DISA Leste. Oferece um serviço 
diferenciado de dermatologia em Manaus, 
descentralizando de outros locais de atendimento 
da cidade. Possui um sistema de agendamento 
interno, diminuindo o tempo de espera para 
consultas e tratamento. São atendidos pacientes de 
diversos bairros, da área ribeirinha e até dos 
municípios da Região Metropolitana. Funciona de 
modo completo o Programa de Dermatologia 
proporcionando aos usuários um atendimento 
integral.

Atendimento
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Semsa passa a oferecer Serviço de 

Informação ao Cidadão

Por Jean Holanda

O acesso às informações, de acordo com o que 
estabelece a Lei Federal nº 12.527, ficou mais fácil na 
Semsa com criação do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) , que passou a integrar a estrutura 
organizacional da Secretaria, em janeiro.

“A Semsa, de forma pioneira, está oferecendo mais 
essa alternativa para o cidadão, com o intuito de 
possibilitar o acesso direto e em tempo real, por 
meio dos canais de comunicação da Ouvidoria do 
Município, às informações públicas da Semsa, 
inclusive com local para atendimentos”, explica a 
secretária municipal de Saúde, em exercício, 
Adriana Elias.

O SIC é subordinado, diretamente, à Ouvidoria 
Municipal do SUS/Semsa. Tem como finalidade 
pôr em prática a Lei Federal da Transparência nº 
12.527, que determina a todo órgão público, 
independente da esfera, disponibilizar um espaço 
físico e um servidor para atender a população que 
procura por informações sobre gastos públicos, 
trazendo além da transparência, credibilidade e 
seriedade para o órgão que possui este serviço. 

“Não é um só trabalho de atender o público e dar 
informações. Entre as responsabilidades do SIC 
estão o monitoramento diário do Portal da 
Transparência e do site da Semsa para saber se a 
população está bem informada; verificar se as leis 
direcionadas à saúde estão sendo cumpridas; 
orientar os departamentos da Secretaria sobre as 
necessidades que precisam ser solucionadas, 
tendo em vista o acesso do usuário às 
informações”, detalha a diretora da Ouvidoria, 
Maísa Rocha.

Atendimento ao Cidadão 

Na prática, o cidadão passa a contar com mais um 
meio para se informar e acompanhar a prestação 
dos serviços da Semsa. O acesso ao SIC será por 
meio do Portal da Transparência do município: 
transparencia.manaus.am.gov.br; pelos telefones: 
3236-2287 e  3236-9635:  pe lo  e-mai l :  
lai.semsa@pmm.am.gov.br ou comparecendo à 
sede da Semsa, localizada na Mário Ypiranga, 
1695, Adrianópolis.

“O SIC agora possui um espaço físico específico 
dentro do órgão, no qual o usuário pode ter acesso a 
todas as informações, tirar dúvidas e fazer 
reclamações sobre a forma de como a Semsa 
administra os recursos e serviços. É importante a 
população saber que estamos trabalhando de modo 
transparente e sério, focados na preocupação de 
por em prática a Lei de Acesso a Informação”, 
conclui Maísa Rocha.
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Call Center ManausMed divulga 

novo número

Por Cleamy Albuquerque

Com a missão de garantir aos segurados, por meio 
de uma gestão compartilhada, acesso ao modelo 
humanizado de atenção integral à saúde, que 
contribua para a melhoria da qualidade de vida, o 
ManausMed, Serviço de Assistência à Saúde dos 
Servidores Públicos do Município de Manaus, 
lançou, na primeira quinzena de janeiro, um novo 
número para o Call Center.

O Call Center é um serviço telefônico, oferecido 
pelo ManausMed desde o início de 2011, pelo qual os 
segurados e os profissionais da rede credenciada 
podem esclarecer dúvidas ou autorizar consultas 
médicas.

Funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 
17h, o segurado agora pode chamar no número 
3664-9105. As ligações feitas a partir de telefones 
fixos ou celulares corporativos da Prefeitura são 
gratuitas e basta ligar os quatro últimos dígitos.

Entre  os  serv iços  oferec idos  estão  o  
esclarecimento de dúvidas sobre horário de 
atendimento nos consultórios dos médicos 
credenciados; fornecimento de endereços e 
telefones de clínicas, médicos ou laboratórios que

fazem parte da rede credenciada; liberação de 
consultas médicas; informações sobre quais os 
serviços realizados pelas clínicas credenciadas; 
informações gerais sobre como fazer adesão ao 
serviço e posicionamento de processos, bloqueio de 
cartões e quantidade de consultas médicas; 
informações sobre laboratórios da rede do 
ManausMed e o tipo de exames; informações sobre 
hospitais da rede, atendimento, médicos e 
especialidades; horário de atendimento do 
ManausMed; e orientações sobre dependentes.

Para aderir ao ManausMed

Quem ainda não usufrui do Serviço, pode aderir a 
qualquer momento. Servidores públicos, ativos e 
inativos, bem como os dependentes e pensionistas 
devendo estes últimos comprovarem que não 
possuem outros ganhos ou meios de subsistência, 
mediante a administração de serviços de assistência 
à saúde, devem apresentar os seguintes 
documentos ao solicitar a adesão: 

- Último Contra-cheque
- Carteira de Identidade
- CPF
- Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) atualizado
- Declaração de contrato atualizada com data de término - em caso de 
Servidor Temporário. 

Importante: Será cobrada Taxa de inscrição no 
valor de R$ 49,92 a ser descontada em folha de pagamento.

Consulte o site manausmed.manaus.am.gov.br 

para saber sobre adesão de dependentes,baixar formulários e consultar Guia o Médico.
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O papel do Serviço Social no 

atendimento aos servidores

Existem duas vertentes nas quais o Serviço Social se desenvolve na Semsa. Uma é voltada ao usuário, com o 
acolhimento e os encaminhamentos necessários, com base nas campanhas de saúde preconizadas pelo 
Ministério da Saúde. A outra é voltada aos servidores, desenvolvida na Sede, Distritos de Saúde e SAMU. 

Nesta última, o Serviço Social realiza atendimento qualificado, mediante atenção resolutiva e humanizada 
às situações apresentadas pelo servidor, no contexto da rotina profissional, propiciando motivação, 
satisfação e valorização. Visa o desenvolvimento pessoal, profissional e, consequentemente, a otimização 
dos processos de trabalho, no âmbito de atuação da Semsa. Proporciona, também, o acolhimento mediante 
atendimento individual e familiar, a fim da orientação, identificação e encaminhamento aos recursos 
institucionais que compõem a Rede Assistencial pública e privada, propiciando o acesso a bens e serviços 
para a satisfação de necessidades bio-psico-sociais demandadas. Existem três eixos estratégicos 
norteadores: Socioassistencial, Socioeducativo e Planejamento, Gestão e Investigação. 

No eixo Socioassistencial a finalidade é atender e 
acolher com cordialidade e resolutividade, no 
encaminhamento de demandas e providências em 
articulação com a rede institucional de serviços, 
no intuito de facilitar e possibilitar o acesso e 
garantia de direitos sociais; proporcionar 
acolhimento e aconselhamento em situações 
adversas na ambiência do trabalho e no contexto 
familiar, resguardando-se o sigilo profissional; 
Encaminhar à Junta Médico-Pericial do município, 
conforme os procedimentos técnicos inerentes à 
concessão de Licença Médica, Licença 
Maternidade e Licença para Acompanhamento de 
Familiar em Tratamento à Saúde; Realizar visita 
domiciliar a servidor afastado do trabalho, 
mediante avaliação situacional pelo Serviço 
Social, a fim de mediar a resolução de demandas 
relacionadas à situação funcional; Emitir 
manifestação técnica em pareceres sociais 
individuais ou conjuntos, com profissionais das 
equipes de trabalho acerca de providências 
inerentes ao atendimento do servidor.

No eixo Socioeducativo o objetivo é prestar 
esclarecimentos acerca dos Benefícios e Direitos 
Sociais previstos na legislação vigente, aplicáveis 
ao estatutário e ao servidor em Regime de Direito 
Administrativo, no âmbito da saúde, na esfera 
municipal; Desenvolver ações socioeducativas 
preventivas voltadas à motivação, satisfação e 
valorização, por meio da socialização contínua de  

práticas humanizadas coletivas na ambiência de 
t r a b a l h o ;  E l a b o r a r  e  d i v u l g a r  m a t e r i a i s  
socioeducativos que possibilitem a informação e o 
acesso ao conhecimento de temáticas de direitos 
sociais e serviços disponibilizados na rede assistencial 
municipal.

No eixo Planejamento, Gestão e Investigação cabe 
elaborar planos e projetos que contribuam com a 
dinâmica das rotinas profissionais, tendo em mente a 
promoção da horizontalidade do fluxo político-
admininstrativo, inerente aos processos de trabalho e 
demais segmentos na gestão; Contribuir nas 
estratégias e rotinas de ação, que visem a organização 
dos processos de trabalho, a democratização do 
acesso, a garantia de direitos, benefícios, a escuta 
diferenciada e a participação do servidor-colaborador 
na dinâmica organizacional de produção e promoção 
dos serviços de saúde, segundo a missão da Semsa.

Serviço Social da Sede: 

Naira Regina, Silvana Spinola, 
Dora Lúcia e Lia Santana.

Dora Lúcia Cardoso
Chefe do Serviço Social
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“A missão de um servidor público é fazer o seu 
trabalho com dedicação e amor”, afirma o sr. 
Marcus Vinícius, motorista do Disa Oeste, que há 
25 anos é servidor público do município, sendo 
mais de 20 anos como condutor socorrista do 
SAMU e atualmente executa o serviço da entrega 
de medicamentos e documentos nas unidades da 
Semsa da zona oeste de Manaus. 

Dedicação e Amor marcam 25 anos de 
servidor como motorista da Semsa

Por Jean Holanda

Após anos de dedicação, o sr. Marcus lembra com 
muito carinho da época em que atuava como 
condutor socorrista, sentindo a adrenalina de 
socorrer as pessoas nas ruas da cidade, 
principalmente nos acidentes de trânsito e brigas 
de galera, destaca, como sendo um dos maiores 
desafios durante os anos de trabalho. “Não há 
nada mais recompensador do que ver que naquele 
momento você serviu a população como deveria 
t e r  s e r v i d o ,  d e  d e s e m p e n h a r  c o m  
responsabilidade e respeito à missão dada, é o que 
precisamos fazer”, enfatizou. 

Mesmo com uma rotina mais leve, e menos 
correria, atendendo as demandas de entrega de 
medicamentos e documentos nas unidades da 
Semsa do Disa Oeste, trabalhando de segunda a 

“Hoje não tenho mais a correria de antes, confesso 
que sinto falta, entretanto, não perco o gosto pelo 
que eu fazia, continuo com o espírito de “samuzeiro”. 
Quando passo pela rua e me deparo com alguma 
situação que precisa de atendimento médico de 
urgência, vou lá e ajudo no que for preciso, aciono o 
SAMU e me sinto bem fazendo isso. Faço o que todo 
cidadão deveria fazer”. 

Com uma carga imensa de experiência de trabalho, a 
contribuição que o sr. Marcus partilha com os mais 
novos na profissão é de ser proativo, “Nunca fui 
acomodado e lembro que devemos nos dedicar e ter a 
consciência do que se deve fazer, assumindo uma 
postura responsável e comprometida. Fazer o que 
tem que ser feito sempre com amor. O diferencial é 
amar o que se faz e para a minha vida carrego o 
aprendizado de anos servindo bem as pessoas.    

Motorista Marcus Vinícius

Sexta, em horário de 12hx12h, lembra que apesar 
disso o compromisso com os afazeres precisa ser o 
mesmo,  e  destaca :  a  pontua l idade  e  o  
comprometimento para continuar sendo um bom 
profissional.



semsamanaus

Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Centro Cultural Palácio da Justiça Bloco Leva Eu!
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Bumba Meu Boi, a Festa Vai Começar

V Maratona Kids

Quando: 03/02

Onde: Largo de São Sebastião

Horário: 18h
Entrada Franca

Quando: 02/02

Onde: Sambódromo

Horário: 20h

Ingressos: aloingresso.com.br

Quando: 10/02

Onde: Fundação Vila Olímpica

Horário: 16h

Ingressos: ticketagora.com

Um dos mais antigos prédios da cidade, o Palácio da 
Justiça foi inaugurado em 1900. Antes uma 
instalação do Poder Judiciário, hoje conta 
exposição de pinturas, shows de música e 
apresentações teatrais.

Um clássico da literatura recontado para o público 
infantil. Nesta versão, a história foi resumida a 
poucas páginas, todas com belas ilustrações. Ideal 
para introduzir a leitura para crianças. O livro conta 
a história do Capitão Ahab, que busca vingança 
contra a baleia que tirou uma de suas pernas. 

Faz parte do 
acervo da Moby Dick

III Copa Mestre José Carlos de Taekwondo
Quando: 23/02

Onde: E.E Prof. Adelaide 
Tavares de Macedo
Horário: 8h
Entrada franca
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