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Boa leitura!

Universalização, equidade e integralidade são princípios do SUS. O primeiro determina que a saúde é um 
direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às 
ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou 
outras características sociais ou pessoais. O segundo visa diminuir desigualdades, considerando que 
apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 
necessidades distintas. O terceiro considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 
necessidades. 

Dentro dos princípios da universalização e equidade destacamos, nessa edição, o trabalho desenvolvido 
pela equipe do projeto 'Consultório na Rua', com nossa matéria de capa; também ressaltamos a atuação 
da Agente Comunitária de Saúde Elenita Feitoza, da UBS Santa Luzia, no #OrgulhoSUS. São 
profissionais que vão extra muros para levar mais saúde, cuidado e dignidade, nas ruas e nas casas da 
nossa capital , efetivando o SUS que é de todos.
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Lançamento - Campanha de Combate ao Abuso, Exploração Sexual e ao Trabalho Infantil no Carnaval

SIGES - Servidores do Disa Oeste e Disa Norte participam de treinamento

 Cruz Vermelha - solenidade de reconhecimento nacional

Resumo das atividades que marcaram o mês de fevereiro.

Comunicação - Equipe em reunião de planejamento 2019 Ouvidoria - apresentação das Metas para 2019

Ins. Albert Einstein - Servidores concluem Especialização 
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Disa Rural - Alimentação saudável e atendimento nutricional e social 

Emenda Parlamentar -  Servidores prestigiam entrega de veículos entregues aos Disas

Resumo das atividades que marcaram o mês de fevereiro.

Disa Leste - Entrega da Base revitalizada do Samu cidade de Deus

Vigilância_Treinamento para a realização do LIRAa

Disa Norte - Carnaval na UBS Frei Valerio Di Carlo
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Consultório na Rua: a defesa do direito à 

saúde para todos os cidadãos

Por Renildo Rodrigues

Uma parte da população brasileira vive em situação de abandono nas ruas das cidades. São homens e 
mulheres que, por diferentes razões, se viram alijados de suas casas, de seus vínculos familiares, de seus 
empregos e ocupações. Misturados à paisagem urbana, eles se encontram quase invisíveis, sem acesso 
aos direitos mais básicos da cidadania: moradia, alimentação, atendimento em saúde.

É para garantir um desses direitos essenciais – o 
direito à saúde – que a Semsa implementou o 
projeto Consultório na Rua, uma equipe composta 
por profissionais de diferentes áreas, que 
percorre as ruas de Manaus viabilizando o acesso 
a exames e tratamentos médicos para pessoas em 
condição de desabrigo e mendicância. Uma defesa 
da cidadania para aqueles que se encontram mais 
a fas tados  de la  –  e  uma  exper iênc ia  
transformadora para todos os que participam do 
projeto.

É o que afirma a chefe do Núcleo de Saúde dos 
Grupos Especiais e coordenadora-chefe do 
Consultório na Rua em Manaus, Wanja Leal. “A 
cada vez que a gente consegue propiciar isso a 
alguém, pegar um morador de rua e devolver a 
saúde, a alegria, até a reaproximação do convívio 
familiar, é uma vitória muito grande. É você 
realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa 
- o que é uma felicidade enorme para todos”, 
conta.

Equipe do ‘Consultório na Rua’ em atendimento

Em atividade desde 2015, o Consultório na Rua é 
parte de um movimento mais amplo na sociedade 
brasileira, que busca o apoio e a recuperação das 
pessoas abandonadas nas áreas urbanas. “Trata-se 
de uma estratégia do Ministério da Saúde, inspirada 
por movimentos populares espontâneos que 
começaram na cidade de Salvador (BA), que 
ganharam expressividade e inspiraram a criação da 
Política Nacional para a População em Situação de 
Rua”, explica Wanja. Instituída em 2009, essa 
política determinou, entre outras coisas, a criação 
de ações em saúde específicas para esse público – o 
que levaria à formulação e implementação do 
projeto Consultório na Rua em Manaus.

Uma enfermeira, um técnico em enfermagem, uma 
assistente social, uma psicóloga e um motorista – 
eis a equipe que, diariamente, vai até as áreas que 
concentram os grupos em situação de rua da 
capital. Uma equipe, aliás, que só atua unida: ou 
todos saem juntos para a missão ou ninguém sai. 
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O que explica essa exigência é a segurança. “Como costumamos ir a áreas degradadas, onde os 
moradores frequentemente são dependentes químicos, sujeitos à convivência com criminosos, é 
importante ter a equipe toda reunida para garantir a integridade física dos membros”, explica Daniel 
Vasconcelos, que também atua na coordenação do projeto.

A princípio, essas áreas ficavam no Centro de Manaus. “Quando começamos, em 2015, a maior parte dos 
moradores de rua se concentrava em pontos do Centro, mas, infelizmente, essa população cresceu 
muito nos últimos anos e agora há agrupamentos em todas as zonas. Então formamos parcerias com 
Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e outros órgãos do município e do estado para conhecer as 
demandas que há nesses lugares – por exemplo, uma ONG que atua ajudando comunidades carentes na 
Cidade Nova nos avisa que há pessoas abandonadas em tal ponto do bairro, então nos dirigimos até lá”, 
explica Daniel.

Nesses quatro anos de atuação pelo Consultório, 
o que não faltam são histórias marcantes para a 
equipe. Para o motorista Aderlon Soares, tudo 
nesse trabalho é diferente e mais desafiador em 
relação ao que ele já fez antes – e mais 
recompensador também. “Tem sido uma 
experiência muito boa pra mim. Nunca havia 
estado perto de moradores de rua antes, e 
conhecer essa realidade dá uma outra visão pra 
gente. Já ajudamos muitas pessoas em situações 
terríveis, como uma senhora que encontramos no 
Terminal 3 (na Cidade Nova, zona norte de 
Manaus), com uma ferida enorme na perna, que a 
gente passou um tempão convencendo a se tratar. 
Mas ela foi, se curou e até voltou pra casa, pra 
morar com o irmão. Foi uma vitória pra equipe, e 
um momento que eu não esqueço”, conta.

A mesma história também marcou a assistente 
social Rosiane Pinheiro Palheta. “Esse trabalho 
nos ensinou a ser multiprofissionais. Cada caso é 
uma complexidade de problemas – não é apenas a 
saúde. Muitas coisas são envolvidas pra colocar 
as pessoas nessa situação. 

“O trabalho que nós fazemos é in loco. É preciso 

levar a oferta de saúde para além dos muros dos 
hospitais e unidades de saúde, trazer às pessoas que 
não têm acesso como, infelizmente, é o caso da 
população de rua”, afirma Wanja. “São pessoas que 
já têm de lidar com uma situação extrema, de 
miséria, de abandono, às vezes de dependência 
química e que ainda sofrem esse estigma ao tentar 
buscar ajuda. No dia-a-dia, os transeuntes evitam a 
proximidade, evitam o convívio, evitam até olhar 
para elas. Pra piorar, são homens e mulheres que 
muitas vezes não têm documentos, não possuem 
identidade, Cartão SUS. Entretanto, são seres 
humanos, cidadãos, tão dignos e merecedores do 
acesso à saúde quanto qualquer um. É esse senso de 
cidadania, mais ainda do que o atendimento em 
saúde, que o Consultório na Rua traz pra eles”, 
conclui Leal.

Histórias de vida
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“Ao mesmo tempo em que é muito desafiador, e às 
vezes frustrante, também pode ser muito 
gratificante”, explica a psicóloga Raquel Lira de 
Oliveira. “Nem sempre os moradores de rua estão 
dispostos a aceitar ajuda, a ''abraçar'' o tratamento. 
O que acontece é que eles têm uma percepção de 
saúde e doença muito diferente da nossa. Eles vão 
seguindo a vida apesar das doenças, por mais graves 
que sejam. Só o que importa, na maioria das vezes, é 
sobreviver mais um dia. Um caso que me marcou 
especialmente foi o de um senhor, que nós 
encontramos a primeira vez próximo a uma lixeira 
de ferro. Parecia um animal acuado quando nós o 
vimos. A aproximação com ele foi muito difícil, por 
ele estar assustado, desconfiado. Esse senhor 
estava com o pé quebrado e cheio de nódulos de 
hanseníase pelo corpo. Conseguimos nos 
aproximar, levamos ele pra fazer tratamento no 
Hospital Geraldo da Rocha. Ele agora está livre da 
doença e bem mais sociável. Lembrar da imagem 
dele, como um bicho assustado, e vê-lo muito 
melhor agora - é o que me dá certeza de que o nosso 
trabalho está valendo a pena”.

Pela estimativa de Wanja Leal, cerca de 2 mil pessoas 
já foram atendidas pelo projeto – homens e 
mulheres que, apesar do abandono, da miséria, da 
invisibilização, têm o seu direito à saúde defendido 
todos os dias.

“Se não fosse o trabalho dessa equipe, que é 
pequena, tem os seus problemas de estrutura, não 
pode fazer muito mais do que abrir uma porta pra 
essas pessoas, elas não teriam nem isso. Mas há uma 
equipe, nas ruas de Manaus, que vai aonde está o 
morador de rua, fazendo o possível para que ele seja 
respeitado em sua dignidade de cidadão”, conclui.

São muitas as histórias. Tantas que Rosiane revela 
que está produzindo um livro, com uma pesquisa 
acadêmica sobre o trabalho do Consultório.

Para a enfermeira Jacqueline Cavalcante, o trabalho 
no Consultório na Rua a levou a descobrir uma 
vocação. “Encontramos muitas experiências de 
vida nesse trabalho, todos os dias, e, mesmo com as 
dificuldades, eu tenho sentido total identificação 
com o que fazemos. Passamos a entender a 
situação de pessoas com uma vivência tão distante 
da nossa, os motivos que levam o cidadão a 
abandonar a casa, a abrir mão de sua própria 
dignidade. Conseguimos fazer o nosso pouco pra 
melhorar isso, trazer um pouco de alento à 
condição delas, mesmo se não conseguirmos tirá-
las da rua - o que vai além da nossa capacidade. Se 
acontece, como no caso dessa senhora, perfeito – 
mas o fundamental é que ajudamos a cuidar da 
saúde dessas pessoas, trazemos um pouco mais de 
dignidade, de qualidade de vida”, afirma. 

O técnico em enfermagem Hudson Cauper 
relembra como, no começo do Consultório, a 
equipe teve que descobrir como fazer o trabalho 
apenas fazendo-o, na experiência diária com os 
moradores de rua. “Conseguimos criar técnicas pra 
nos aproximar das pessoas, e tivemos que 
fortalecer o nosso trabalho em equipe pra 
conseguirmos o respeito e a aceitação delas. Hoje, 
com a experiência, também conseguimos fechar 
parcerias com várias unidades de saúde pra poder 
acolher os moradores - o que antes era bem mais 
difícil. Entendemos que a gente apenas abre um 
caminho, oportuniza o atendimento. Não estamos 
aqui para tirá-las das ruas - o que seria um trabalho 
bem mais longo e necessitaria de muito mais 
pessoas’’. 



Democracia e Saúde é o tema 

central da VIII Comus

Especial 

Por Eurivânia Galúcio

“A Comus vai eleger delegados, entre gestores, 
trabalhadores e usuários do SUS em Manaus, para 
participação nas etapas preparatórias da Conferência 
Nacional de Saúde, quando representantes de todo o 
Brasil irão discutir propostas para contribuir na 
elaboração de políticas públicas de saúde. No final, 
essas propostas ajudarão a subsidiar o Plano Plurianual 
2020-2023 e o Plano Nacional de Saúde”, informa o 
secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Um dos maiores eventos de participação social de Manaus, a VIII Conferência Municipal de Saúde 
(COMUS), marcada para os dias 1º, 02 e 03 de abril, reunirá gestores, trabalhadores e usuários do SUS.

O evento terá o tema central “Democracia e Saúde” e vai delinear, de forma democrática e participativa, 
propostas para apresentação nas etapas preparatórias da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vai 
acontecer em agosto de 2019.
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O presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus), conselheiro Jorge Carneiro, explica que 
durante as pré-conferências haverá a elaboração de propostas a partir de três eixos de discussão: Saúde 
como direito, Consolidação dos princípios do SUS e Financiamento do SUS.

“O enfoque principal em todo esse processo será a saúde como um direito e a consolidação do SUS, 
assim como a efetividade de seus princípios e diretrizes, propondo condições para garantir o acesso à 
saúde, ao acolhimento e à qualidade da atenção integral ao cidadão brasileiro”, afirma Jorge Carneiro, 
lembrando que as pré-conferências e conferência municipal atenderão o critério de paridade do SUS, 
com 50% das vagas direcionadas para representantes dos usuários, 25% de gestores e 25% de 
trabalhadores.

01, 02 e 03 de abril de 2019 
 
CENTRO DE CONVENÇÕES DO 
AMAZONAS VASCO VASQUES
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Semsa desenvolve ações na promoção 

da saúde e ambiente seguro

Por Wilson Reis

A Semsa, por meio do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), desenvolve ações na 
promoção do ambiente de trabalho saudável para 
mais de 600 servidores lotados na sede do órgão. 
Para alcançar o objetivo proposto e preservar a 
qualidade nas relações de trabalho está sendo 
implementado o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO). 
 
De acordo com o técnico de Segurança do 
Trabalho, Daniel Derze, da Gerência de Gestão do 
Trabalho (Gtrab), pela especificidade do setor de 
saúde, a maioria dos servidores públicos atuam na 
Atenção Primária e prestam assistência básica à 
população. No desenvolvimento e prestação desse 
serviço, encontram-se diversas atividades 
laborais que possuem, por suas características, 
riscos à saúde, e que devem ser monitoradas para 
que a Secretaria possa se antecipar aos mesmos e, 
consequentemente, minimizá-los ou eliminá-los 
do ambiente de trabalho. 
 
Dentro desse contexto, existem programas que 
são elaborados para auxiliar na implantação de um 
ambiente de trabalho salutar, com foco no 
reconhecimento, antecipação, avaliação e 
controle dos riscos ambientais como, por exemplo, 
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), que possui características preventivas e 
corretivas, procurando no ambiente de trabalho a 
identificação dos riscos físicos, químicos e 
biológicos, que possam estar comprometendo a 
saúde e a integridade física dos colaboradores.

Prevenção e promoção 

Práticas seguras

constatação da existência de casos de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à saúde.

Assim, de dois em dois meses, há a coleta de sangue 
na sala da Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho 
(DIQVT), em parceria com o Laboratório Distrital 
Sul, para realização dos exames periódicos, 
obedecendo calendário baseado no mês de 
aniversário dos servidores. A aplicação dos 
programas geram vantagens do ponto de vista da 
gestão pública, tais como a antecipação e o 
reconhecimento dos riscos ambientais por meio de 
análises de novos projetos de construção, evitando 
r e t r a b a l h o s ;  p r e v i n e  e  c o r r i g e  o s  
incidentes/acidentes de trabalho; reduz a perda de 
materiais e equipamentos por danos ao patrimônio; 
reduz afastamentos de servidores por acidentes e 
doenças; aumenta a qualidade, produtividade e 
competitividade organizacional; produz e dá 
suporte técnico a outros programas e documentos 
da esfera trabalhista.

Baseado nas informações contidas no PPRA, cabe 
ao médico do Trabalho elaborar o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
o qual tem o objetivo de promover e preservar a 
saúde dos servidores, devendo o mesmo ter 
caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 

A implantação de programas e práticas seguras no 
ambiente de trabalho se faz cada vez mais 
importante e necessário na gestão pública. É 
essencial que os servidores  estejam cientes de sua 
importância dentro desse contexto, pois através de 
pequenas ações, sejam elas preventivas ou 
corretivas, podemos evitar acidentes e agravos à 
saúde dos servidores, e contribuir para que, de 
forma contínua, ocorram mais melhorias no local 
de trabalho.  
 
"De certo, mesmo, é a necessidade de se aplicar um 
mecanismo de trabalho que seja contínuo e faça 
parte da estrutura administrativa na busca do 
ambiente de trabalho salutar para os servidores 
mediante o comprometimento participativo de 
todos os níveis hierárquicos, preservando os 
recursos humanos, os recursos financeiros e, 
consequentemente, a imagem da Instituição", 
ressalta o secretário Marcelo Magaldi.
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Semad faz recomendações sobre a 

utilização de telefonia corporativa

VOICE NET 

Por Agnaldo Oliveira Jr.

A Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão (Semad) alerta sobre a 
utilização racional de telefonia em aparelhos 
corporativos com a intenção de reduzir custos

A primeira delas é a utilização do sistema de 
telefonia VOICE NET, implantado na Prefeitura 
Municipal de Manaus (PMM), com o objetivo de 
reduzir custos com telefonia fixa e móvel. Permite 
que o servidor efetue ligações gratuitas, com custo 
zero para toda a rede de telefonia da Prefeitura 
utilizando o sistema de ramal, ou seja, discando 
somente os quatro últimos dígitos do número do 
telefone com o qual deseja falar, seja telefone fixo 
ou celular corporativo.

No caso de chamadas de longa distância, 
previamente autorizadas, deve ser utilizado apenas o 
código da operadora, o número 31. 
Para fazer um DDD do telefone fixo ou celular para 
qualquer cidade do Brasil, disque: 0 + 31 + código da 
cidade + n° do telefone. 
Para fazer um DDI do telefone fixo ou celular para 
qualquer cidade do mundo, disque: 00 + 31 + código 
do país + código da cidade + n° do telefone.

Serviços de Interatividade 

Diante da constatação de que os valores cobrados 
referem-se à compra/adesão/assinatura pelos 
usuários dos celulares/minimodem do serviço de 
entretenimento como mensagens televisivas 
(signos/BBB/etc.), downloads de imagens, sons e 
jogos, consulta ao menu 01 (Oi agenda, chat, 
diversão, música, vídeos, bancos, etc.), por meio de 
mensagens (SMS), cujo valor de cada adesão é, em 
média, de R$ 4,99 e que estes valores não são 
abatidos da franquia do usuário, sendo a cobrança 
discriminada à parte na fatura, a Semad orienta que 
os servidores desse órgão que possuam telefones 
corporativos/minimodens que façam uso racional 
dos mesmos, que sejam usados apenas com a 
finalidade de comunicação em serviço e realização 
de tarefas corporativas. 
Mediante constatação da adesão de qualquer 
serviço com essas características, o pagamento 
será de inteira responsabilidade do usuário 
responsável pelo celular.

Vale ressaltar que a utilização do 
serviço de DDD/DDI originadas 
por código de outras operadoras 
geram cobranças de faturas 
a v u l s a s  p o r  p a r t e  d a s  
operadoras, com as quais a PMM 
não tem contrato firmado, o que 
inviabiliza o pagamento das 
despesas. Portanto, os custos 
dessas chamadas serão de 
inteira responsabilidade de 
q u e m  a s  exe c u t o u  e  a s  
cobranças recebidas serão 
encaminhadas ao órgão para as 
devidas providências.

DDD/DDI 
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 Atividade Física é Saúde: Mexa-se!

Viver mais, com saúde e autonomia, é o desejo de muitos. Para isto acontecer é necessário ser um 

indivíduo ativo. A prática regular de atividades físicas traz inúmeros benefícios em todas as idades, tais 

como a   melhora da força  e da resistência muscular, combate o excesso de peso, diminuição da 

ansiedade,  prevenção ao estresse e  depressão,  aumento da disposição e da auto estima, além do 

controle de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertenção arterial, osteoporose,  problemas 

respiratórios e circulatórios.

Para quem está disposto a iniciar uma atividade física, o primeiro passo a ser dado é passar por uma 

avaliação do estado geral de saúde para que o profissional de educação física possa indicar a frequência, 

intensidade, duração e o melhor tipo de exercício para a obtenção do efeito desejado, evitando o risco de 

lesões.

É interessante fazer uma 

atividade que lhe seja viável e 

prazerosa. Existem várias 

opções como, por exemplo, a 

caminhada ao ar livre, corrida, 

m u s c u l a ç ã o ,  n a t a ç ã o ,  

hidrogiástica,  zumba, lutas e 

artes marciais, yoga, pilates, 

dança e crossfit. Escolha uma, 

incorpore a atividade física no 

seu dia a dia e viva melhor.

SILVIA BORGES 
Profissional de Educação Física na Saúde
UBS Enfª Ivone lima dos Santos
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Amor, Carinho e Criatividade na 

UBS Santa Luzia

Por Jean Holanda

O trabalho desenvolvido pela agente 

comunitária de saúde (ACS), Elenita 

Feitoza, 60, é o nosso destaque nesta 

edição. Há 20 anos a UBS Santa Luzia, 

localizada no bairro Santa Luzia, zona 

Sul, conta com o trabalho e a dedicação 

dessa profissional no atendimento às 

pessoas que não podem se dirigir à UBS.

Diariamente, a ACS Elenita percorre as 

ruas e becos fazendo visitas domiciliares, 

orientando sobre a prevenção de 

doenças, entregando medicamentos e 

marcação de consultas, monitorando 

pacientes e recebendo muito carinho por 

onde passa.

Entre os fatos mais marcantes, ela destaca um 

caso de tuberculose grave de um paciente da UBS, 

que após ser diagnosticado e tratado alcançou a 

cura. “Pra mim foi muito gratificante, me senti feliz 

e realizada por ter colaborado com esse trabalho”, 

contou.

O papel de um agente de saúde é muito importante, 

além de ser uma extensão da Semsa naquele lugar. 

Faz parte do trabalho prevenir as pessoas das 

doenças, diminuindo a fila de pacientes nas 

grandes unidades de saúde e, consequentemente, 

proporcionando qualidade de vida.

Com uma rotina de 8h de trabalho, além das visitas 

domiciliares Elenita auxilia na marcação de 

exames na própria unidade de saúde.  

Nas visitas e no atendimento na UBS, Elenita diz 

que por ser acolhedora, estar alegre e sorridente, a 

comunidade retribui toda essa atenção.

“Sou muito bem tratada na comunidade e bem 

recebida nas casas, oferecem até cafezinho. 

Procuro sempre tratá-los com carinho e amor. Ser 

bem querida na comunidade é uma motivação para 

continuar o serviço”, afirmou.

Além da missão de trabalhar na UBS, Elenita une o 

trabalho de prevenção das doenças com o de 

compositora de marchinhas de carnaval. 

Normalmente os temas das composições são com 

foco na prevenção das doenças.



Sou + SUS

Após se questionar sobre o que poderia fazer além do 

que já fazia para contribuir na diminuição das doenças 

e conscientizar a comunidade, Elenita afirma que 

decidiu começar a usar a arte para criar as 

marchinhas, colocando em prática o dom da família 

que é o de compor poesias. 

“Essa é minha forma de colaborar como cidadã. Meu 

sonho é publicar um livro e divulgar minhas 

marchinhas para todas as UBSs de Manaus 

conhecerem”, enfatiza.

Em 20 anos no serviço público a mensagem que 

Elenita deixa para os jovens profissionais da área de 

saúde é que o sucesso da profissão está em saber 

acolher, escutar e falar com as pessoas que procuram 

todos os dias os serviços, buscando um serviço 

humanizado, e também, ser criativo na forma de 

desempenhar a nossa missão. 

semsamanaus13

Galeria de fotos
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Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Bosque da Ciência Rufar do Tambor Manaus
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CarnaMed 2019

Último Suspiro do Carnaval

Quando: 16/03

Onde: Arena da Amazônia

Horário: 17h
Ingressos no evento

Quando: 15/03

Onde: Atlético Rio Negro Clube

Horário: 19h
Entrada franca

Quando: 16/03

Onde: Local Hostel Manaus

Horário: 16h

Ingressos: sympla.com.br

Parte das dependências do INPA, o Bosque da 
Ciência conta com 13 hectares de vegetação, 
viveiros, trilhas e lagos. O Bosque funciona de terça 
à sexta, das 9h às 12h, e nos sábados, domingos e 
feriados, das 9h às 16h.

Criado pelo quadrinista Alexandre Beck, 

Armandinho é um personagem infantil de tirinhas. 

Armandinho Zero é uma coletânea com as primeiras 

tiras do personagem. As historinhas abordam temas 

importantes para as crianças, servindo como forma 

de educar e entreter. 

Faz parte do 
acervo da

Armandinho
Zero

Corrida da Água 2019 - Supere seus limites

Quando: 23/02

Onde: Grupo Literatus CEL,
Rua Pará, Vieiralves
Horário: 7h

Ingressos: ticketagora.com
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