
Ano I, nº 02 - junho de 2018.

Informativo Digital da Secretaria Municipal de Saúde

semsamanaus

O público-alvo são os servidores que, no prazo de dois anos, irão completar os critérios para se aposentar.

O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi 
e  e q u i p e  r e u n i r a m - s e  c o m  a  D i r e t o r a 
Previdenciária da Manaus Previdência, Dra. 
Daniela Benayon, para alinhamento do projeto 
piloto para a implantação do Programa de 
Preparação para Aposentadoria - PPA, que levará 
orientação e informação aos servidores antes da 
aposentadoria nos aspectos psicossocial, 
financeiro e de legislação previdenciária.

O Programa também visa a pós-aposentadoria, 
oferecendo cursos diversos, mesas-redondas, 
oficinas, atividades de acolhimento para 
servidores aposentados, buscando novas 
alternativas para depois que deixar o serviço 
público.

O lançamento do Programa está previsto para 
julho e até o final de 2019, o PPA deve ser 
implantado em todas as secretarias municipais.

A escolha da Semsa para iniciar o programa se deu 
pela quantidade de servidores prestes a se 
aposentar e pela relação com a saúde pública, 
suprindo a necessidade de contribuir para a saúde 
emocional, física e mental dos servidores. 

A Coordenadora Psicossocial da Manaus 
Previdência, Darla Gadin, destaca que “toda 
orientação para escolha de atividades futuras, vai 
ser desenvolvida no Programa de Preparação pra 
Aposentadoria - PPA, enquanto os servidores 
ainda estão em atividade.’’ 

Semsa receberá projeto
    de Preparação para 
       Aposentadoria da  
          Manaus Previdência 



A importância de preparar os colaboradores para aposentadoria

Um problema enfrentado constantemente, seja nas empresas privadas ou no serviço público,  é que o 
colaborador, mesmo depois de cumprir legalmente os anos de trabalho descobre, pouco antes de se 
aposentar, que precisa continuar trabalhando para manter o padrão de vida. Precisa fazer uma escolha: 
se ajustar a uma possível queda dos rendimentos ou continuar trabalhando, perdendo a grande 
oportunidade de curtir a família, netos, viajar, entre outros benefícios. Isso sem falar nos aspectos 
psicológicos que envolvem a questão.

É importante mostrar ao colaborador como se planejar para a aposentadoria, qual o valor que deve ter 
poupado e quanto necessitará acumular de reservas financeiras para que possa gozar de uma 
aposentadoria sustentável e assim curtir momentos prazerosos junto a seus familiares.

A iniciativa da administração municipal, por meio da Manaus Previdência, de criação do Programa de 
Preparação para Aposentadoria, permitirá ao servidor fazer um planejamento que permita desfrutar, 
com tranquilidade, essa nova etapa da vida.
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Resumo das atividades que marcaram o mês de maio.

Dia a dia 
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Equipes dos Departamentos de Comunicação e Tecnologia da Informação lançam nova Intranet e Informativo Digital

Equipe multiprofissional do Consultório na Rua no evento do Fundo Manaus Solidária

Oficina de Saúde para implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) Fiscais da Vigilância Sanitária realizam blitz em hotéis do centro histórico 

Feira da Ceasa passa por vistoria da fiscalização da VISA Manaus 

Enfermeira Dinah Cordeiro, apresentou em Brasília, 
processo de implantação das ações de vigilância do óbito por tuberculose 
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Dia a dia 
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No Dia ‘D’ de vacinação contra a Influenza, 2,5 mil servidores, de todos os Distritos de Saúde da Semsa 
trabalharam na mobilização que abriu a campanha contra a gripe em Manaus.

Cerest realiza projeto CIPA nas Escolas

Equipe UBS Enfª Ivone Lima dos Santos no 13º Congresso Internacional da Rede Unida

Quatro novas ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde foram entregues, pelo secretário Marcelo MagaldiEquipe Decom no dia ‘D’ de vacinação contra a gripe

Resumo das atividades que marcaram o mês de maio.



Fique por dentro

De 30 de maio a 02 de junho, a Associação 
Brasileira da Rede Unida realizou congresso 
internacional na capital amazonense. O evento 
reuniu trabalhadores da saúde, usuários do 
SUS, pesquisadores, estudantes, professores, 
gestores e representantes de movimentos 
sociais das áreas da educação e da saúde, no 
campus da Universidade Federal do Amazonas.

A 13ª edição do Congresso Internacional da 
Rede Unida trouxe como tema 'Faz escuro, mas 
cantamos: redes em re-existência nos 
encontros das águas'. Na programação, 
momentos permeados por compartilhamento 
de saberes, reflexões-críticas, aprendizados, 
cultura, arte e muitas afecções. Um convite a 
pensar e produzir o cuidado e a saúde 
envolvidos pelas energias da mãe-terra e de sua 
exuberante natureza.

Servidores da Semsa, apresentaram, por meio 
de rodas de conversas e távolas, 40 trabalhos. 
Foram análises, relatos de experiências, 
revisões de literatura, elaboração de protocolos 
e outras ações inovadoras realizadas no campo 
da Atenção Primária. Alguns submetidos em 
parceria com profissionais outras instituições 
como Universidade Federal do Amazonas, 
Universidade do Estado do Amazonas, 
Universidade Paulista, Fundação Oswaldo Cruz 
e secretarias de estado da saúde do Amazonas e 
de Roraima.

A Semsa teve atuação marcante na organização 
do evento, além de contar com um estande de 
informações. O espaço apresentou um conceito 
de modernidade e, além da distribuição de 
material informativo impresso, possibilitou o 
repasse de informações por meio de QR-Codes: 
localização de unidades móveis de saúde, 
Sisreg, territorialização e ações de saúde para 
os imigrantes venezuelanos foram os serviços 
destacados.
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Servidores participam do 
13º Congresso Internacional da Rede Unida
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Link - se

É disponibilizar uma recepção administrativa e 
ambiente confortável? Fazer triagem e repasse de 
encaminhamentos para serviços especializados? 
As duas opções são importantes, no entanto, se 
feitas isoladamente dos processos de trabalho, se 
tornam restritivas. 

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que 
p r e s s u p õ e  a  m u d a n ç a  d a  r e l a ç ã o 
profissional/usuário e sua rede social por meio de 
parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de 
solidariedade, reconhecendo o usuário como 
sujeito e participante ativo no processo de  
produção da saúde. 

O acolhimento, portanto, é um modo de operar os 
processos de trabalho em saúde de forma a atender 
a todos que procuram os serviços, ouvindo pedidos 
e assumindo no serviço uma postura capaz de 
acolher, escutar e pactuar respostas mais 
adequadas aos usuários.  Implica prestar 
a t e n d i m e n t o  c o m  r e s o l u t i v i d a d e  e 
responsabilização, construir vínculos e estratégias 
coletivas que promovam mudanças nas práticas 
dos serviços. 

Colocar em ação o acolhimento presupõe na 
reorganização do serviço de saúde a partir da 
reflexão e problematização dos processos de 
t r a b a l h o  d e  m o d o  a  e nvo l ve r  a  e q u i p e 
multiprofissional para a escuta e resolução dos 
problemas dos usuários e, principalmente, no  
protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo 
de produção do cuidado em saúde. 

O que é acolhimento?

6

A  P o l í t i c a  N a c i o n a l  d e 
Humanização é uma política 
pública no SUS voltada para 
ativação de dispositivos que 
f a v o r e ç a m  a ç õ e s  d e 
humanização no âmbito da 
atenção e da gestão da saúde 
no Brasil.

Você sabe o 
que é a
PNH?

Conheça, fortaleça e divulgue!
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Sou + SUS

Servidor leva educação em saúde
às comunidades de  bairros 
periféricos da cidade
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Servidor do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 
1997, o atual supervisor de Educação em Saúde do 
Disa Norte, Elias Leal, é personagem fundamental 
no dia a dia da Semsa. É no papel de educador que 
i n fo r m a ç õ e s  s o b re  d e n g u e ,  t a b a g i s m o , 
tuberculose, hanseníase, malária, sarampo e 
orientações sobre promoção da saúde são levadas, 
por ele, às periferias da capital amazonense. 

“Nós trabalhamos seguindo as ferramentas de 
educação em saúde e educação popular do 
Ministério da Saúde, que consistem em introduzir a 
mudança de hábitos na vida do usuário do SUS que 
tem dificuldades em assimilar conteúdos 
específicos da saúde. Levamos essas informações 
por meio da fala e tiramos dúvidas sobre termos 
técnicos, focando sempre na prevenção das 
doenças” afirmou Elias. 

O educador em saúde também dá vida ao famoso 
Zé Gotinha, símbolo da vacinação infantil no 
Brasil. “A presença de personagens como este é de 
extrema importância para as campanhas, pois 
chama atenção do principal público-alvo, as 
crianças”, disse.

Para Elias, o SUS é uma ferramenta essencial para 
garantir uma melhor qualidade de vida à 
p o p u l a ç ã o ,  b e n e f i c i a n d o  o  u s u á r i o  a o 
disponibilizar assistência à saúde por meio das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas 4 zonas da 
cidade, além de atendimento da Estratégia Saúde 
da Família,  policlínicas  e da Maternidade Moura 
Tapajóz.

“Tenho orgulho do que faço dentro do SUS e o que 
me move é saber que estou fazendo algo que vai 
beneficiar o usuário. Quando eu dou uma palestra 
para 10 pessoas, se pelo menos uma absorver o 
conteúdo e realmente praticar aquela prevenção 
em casa, com a família, já fico satisfeito, pois sei 
que meu dever foi cumprido”, concluiu. 

Mário Oliveira - Semcom
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Cultura e lazer

Conheça

Dica de leitura

Agende - se

MUSA – Museu da Amazônia

Quando: 01 a 17/06

Onde: Campo de Futebol 
Conj. Santos Dumont
Horário: 12h30

Ingressos: Entrada franca

25º Festival Folclórico do Bairro da Paz

62º Festival Folclórico do Amazonas

Quando: 12 a 23/06

Onde: Anfiteatro do 
Complexo Turístico da 
Praia da Ponta Negra
Horário: A partir das 19h

Ingressos: Entrada franca

Relatos de uma copa no coração 
da Amazônia – Agnaldo Oliveira 
Júnior.

Trechos memoráveis de um momento histórico 
importantíssimo, com os jogos, os encontros de 
famílias, os eventos paralelos, tudo vivenciado por 
torcedores de várias nacional idades em 
confraternização com o povo mais hospitaleiro de 
todos, o manauara, na capital mais quente e linda 
da Amazônia, Manaus, cuja geografia a coloca 
como se estivesse no coração pulsante de um país 
chamado Brasil.

Lançamento
Quando: 14/06
Horário: 19h
Local: Galeria de Artes do ICBEU
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Festa das Patroas

Quando: 09/06

Onde: Sambódromo

Horário: 21h

Ingressos: Ingressos nos 
pontos de venda e no site 
www.aloingressos.com.br

 Ingressos: Visitas guiadas R$20,00; 
Subida na torre (com ou sem guia) 
R$20,00. Meia entrada para estudantes, 
idosos brasileiros e moradores de Manaus 
(apresentar identidade e comprovante de 
residência); Entrada gratuita para crianças 
até 5 anos. 
Informações: Telefone (92) 99280-4205 
ou pelo site www.museudaamazonia.org.br

Localização: Av. Margarita 

(antiga Uirapuru) – Cidade de Deus.

Dias de funcionamento: Todos os 

dias, exceto quartas-feiras

 (neste dia apenas visitas agendadas).

Horário: 8h30 às 16h.

38° edição do Festival Folclórico do 
Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez

Quando: 12/06 a 01/07 

Onde: CSU do Parque Dez

Horário: 19h 

Ingressos:  Entrada franca
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