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Vale a pena se dedicar

Um Decreto de Emergência foi necessário para que a população aderisse à vacinação contra o Sarampo. As 

equipes da Semsa, porém, já estavam a postos desde março. São profissionais que não estão medindo esforços 

para vacinar nas ruas, creches, escolas, comunidades, fábricas, nos mais diferentes dias e horários.

A recompensa vem de diferentes formas. O sentimento de dever cumprido, certamente, é uma delas. Saber que o 

trabalho desenvolvido faz a diferença na vida de uma cidade inteira é gratificante. Essa situação contra o 

Sarampo ilustra que a dedicação a uma instituição de grande importância como a Semsa resulta em motivação, 

mas não é a única.

Nos próximos dois anos, mais de 700 servidores da Secretaria, que estão atuando em diversas frentes de 

trabalho, estarão aptos a solicitar a aposentadoria. Esse público faz parte do Prepara Prev, um projeto da Manaus 

Previdência, que visa contribuir com essa fase de transição. Um cuidado merecido com quem tanto se dedicou.

Confira esses e outros assuntos nesta edição.

Boa leitura!
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Resumo das atividades que marcaram o mês de julho.

Dia a dia 
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Blitz do Disa Oeste contra o Sarampo no bairro Compensa

Lançamento da segunda etapa do Plano de Intensificação contra o Sarampo Disa Oeste em capacitação contra o Sarampo

Equipe da UBS Amazonas Palhano no UAI Shopping São José

UBS Nilton Lins em ação contra o SarampoDisa Oeste contra o Sarampo no bairro Compensa
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Dia a dia 
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FVS-AM e Visa promovem curso de capacitação

Finalizada a obra de revitalização da UBS José Rayol dos Santos

Equipe UBSF Antônio Levino partindo para missão

Manausprev lança projeto-piloto de preparação para aposentadoriaParque das Tribos recebe ação contra o Sarampo

Resumo das atividades que marcaram o mês de julho.



Matéria de capa 
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Empenho e dedicação
Marca registrada dos servidores da 
Semsa no combate ao Sarampo 

doença e, principalmente, vacinadas", disse Magaldi.

Em contato direto com essa população, as 122 equipes 
saem nas ruas, casa a casa, exercem essa função com 
afinco. "É possível observar que, mesmo com a 
sobrecarga de trabalho devido a gravidade da situação e 
a busca pela imunização rápida e eficiente do público 
alvo da capital, existe a colaboração efetiva dos 
servidores tanto antigos na casa, quanto os que estão 
chegando agora através do Processo Seletivo 
Simplificado", afirmou a Diretora do Departamento de 
Vigilância Ambiental e Epidemiológica, enfermeira 
Marinélia Ferreira. 

Além da atuação em campo, existe a mobilização dos 
Agentes de Saúde que educam a população sobre a 
doença. "Todos os Distritos de Saúde trabalham 
superando dificuldades, com união, para realizar um 
bom trabalho de imunização", disse Marinélia.

É por meio desta colaboração entre servidores que as 
dificuldades do dia a dia de varredura são superadas e a 
Semsa se faz presente em meio às peculiares 
características amazônicas.

O sarampo voltou e a Semsa intensificou as 
varreduras de vacinação contra a doença na capital 
amazonense. A campanha busca imunizar pessoas 
na faixa etária de seis meses a 49 anos que não 
receberam a tríplice viral contra sarampo, 
caxumba e rubéola e só está sendo possível graças 
a mobilização da equipe Semsa. 

A união que se estabeleceu entre os servidores 
desde a sede até os Distritos de Saúde, UBSs e 
equipes de varredura foi em prol da população, que 
se vê em estado de alerta pela doença. 

Para o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo 
Magaldi, é a partir desta união que se estabelece 
uma ação de sucesso. "A cooperação entre os 
servidores é de extrema importância para que a 
informação chegue de forma clara até a população.
É com o trabalho de cada um que alcançamos o 
maior número de pessoas esclarecidas quanto à
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A Semsa foi escolhida pela Manaus Previdência 
para o desenvolvimento do projeto-piloto de 
implantação do Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA) dos servidores públicos 
municipais, o Prepara Prev. O lançamento 
aconteceu no dia 31/7, no auditório 'Deodato de 
Miranda Leão', na sede da Semsa.

Foram formadas duas turmas – uma pela manhã e a 
outra à tarde – para receberem as orientações e 
informações sobre a aposentadoria. 
O diretor-presidente da Manaus Previdência, 
Silvino Vieira Neto, explicou que o processo deve 
iniciar dois anos antes do prazo determinado por 
lei para a aposentadoria.

“A intenção é organizar esse processo para que 
caminhe de forma tranquila, tendo como suporte 
profissionais que vão estar preparados para 
algumas ações dentro do planejamento da 
previdência municipal”, declarou Silvino.

De acordo com o Departamento de Gestão do 
Trabalho da Semsa (Dtrab-Semsa), em 2018, já 
foram concedidas 123 aposentadorias, havendo 
outros 147 processos em andamento, que devem 
ser completados ainda este ano.

Para o subsecretário de Gestão Administrativa e 
Planejamento, Jean Abreu, a aposentadoria é um

Especial 
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Servidores da Semsa serão os 

primeiros em projeto de preparação 

para a aposentadoria 

Regras de aposentadoria

Atualmente, o homem pode se aposentar com 35 
anos e a mulher com 30 de contribuição 
previdenciária. O homem deve ter, no mínimo, 60 
anos de idade e a mulher 55.  Se a aposentadoria 
for por idade, o homem deve ter 65 e a mulher 60 
anos.

Dentro do planejamento da Manaus Previdência, 
as fases de organização do processo de 
aposentadoria vão obedecer a temas que incluem 
reflexões sobre a importância da preparação da 
aposentadoria,  legislação previdenciária 
municipal, planejamento financeiro e familiar (o 
empreendedorismo como fonte de renda), 
reflexões sobre o envelhecimento, passeio 
cultural e a família como rede de suporte na 
aposentadoria. 

Em 2019, outras secretarias vão passar pelo 
mesmo planejamento que privilegia quem já está 
no caminho merecido da aposentadoria.

período delicado na vida do servidor e, por isso, 
deve ter um suporte multidisciplinar adequado 
para cada caso.

“Esse projeto-piloto ocorre dentro de nossa 
secretaria por sermos uma das maiores do 
funcionalismo municipal, com mais de 11 mil 
servidores. Como parte das ações, haverá 
orientações nos aspectos psicossocial, financeiro 
e de legislação previdenciária, agregando 
informações para que os pré-aposentandos 
possam desenvolver novas ações após o término 
da jornada laboral”, afirmou Jean.



Fique por dentro
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Escola de Saúde Pública de Manaus 
inicia atividades
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de profissionais em busca pela inserção efetiva na 
Semsa, ampliação de acesso no serviço, melhoria 
dos Indicadores de saúde e, consequentemente, 
ampliação da cobertura de APS no município”, 
completou Kássia.

Aulas teóricas

A sede administrativa da Esap funciona na 
avenida Prof. Nilton Lins, 3259, Bloco D, Parque 
das Laranjeiras. As aulas vão ocorrer com apoio 
de instituições parceiras e os cursos oferecidos 
serão realizados dentro das instituições, com 
apoio pedagógico de profissionais de alto nível 
escolhidos dentro de um processo de seleção cujo 
edital está em processo final de elaboração.

O primeiro curso a ser oferecido, já no mês de 
agosto, será o de Especialização em Saúde Pública 
com ênfase em Saúde da Família, com 100 vagas 
oferecidas.

Criada para promover a formação e qualificação de 
profissionais, a partir das necessidades sociais e 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a Escola de 
Saúde Pública (Esap), inaugurada no dia 03 de 
julho, tem como eixo estruturante a educação 
permanente ,  baseada  na  aprend izagem 
significativa e na possibilidade de transformar as 
práticas profissionais, em Manaus.

Para o secretário municipal de saúde, Marcelo 
Magaldi ,  não se pode depender de uma 
transformação espontânea de todas as instituições 

de ensino na direção assinalada pelo SUS, de 
priorizar a Atenção Primária à Saúde (APS) e na 
velocidade que a gestão pública necessita para 
responder às necessidades de saúde da população.

“ É  p o r  i s s o  q u e  a  S e m s a  a s s u m i u  a 
responsabilidade de indutora no processo de 
reorientação da formação do profissional, a partir 
das necessidades sociais e do SUS, com ênfase na 
APS, visando fortalecer a integração ensino-
serviço-comunidade, a partir da criação da Esap”, 
declarou Magaldi.

O início das atividades da Escola vai ocorrer com o 
oferec imento de  res idências  em saúde, 
especial izações,  projetos de extensão e 
aperfeiçoamentos para profissionais com e sem 
vínculo com a Semsa, contendo obrigatoriamente 
atividades práticas, possibilitando a vivência 
significativa do SUS.

A diretoria da ESAP, Kássia Veras, afirma que para 
motivar estes profissionais e incentivar o 
desenvolvimento de inovação e pesquisa, com 
foco na APS, a Escola concederá bolsas de estudo, 
por meio do Programa Municipal de Bolsas de 
Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação 
pelo Trabalho (Probes).

“Os  cr i tér ios  para  se leção ,  a t iv idades 
educacionais e período de atuação dos bolsistas 
serão descritos em chamamento público, 
mediante editais publicados no Diário Oficial do 
Município. A Esap e o programa de bolsas 
agregarão um valor significativo aos servidores 
da Secretaria e a sociedade em geral, contribuindo 
para qualificação do trabalhador do SUS, aumento 



espécies, dá como exemplo a Taioba (Xanthosoma 
taioba E.G.Gonç.) e a Ora-Pro-Nóbis Amazônico 
(Pereskiableo (Kunth) DC. 

Ela informa que as folhas da Taioba são ricas em 
fibras, cálcio, ferro e vitamina C. “Cultivo a minha 
em um vaso que além de enfeitar o quintal, sempre 
fornece folhas novas para cozinhar”, fala a 
nutricionista, com entusiasmo.

“O preparo é bem simples: colher as folhas mais 
jovens, lavar em água corrente, cortar em tiras 
finas, fazer o branqueamento - mergulhar em água 
fervente por cerca de um a dois minutos - e 
escorrer bem a água. Depois é só refogar com os 
t e m p e r o s  p r e f e r i d o s  e  u t i l i z a r  c o m o 
acompanhamento do prato principal ou recheios 
de panquecas e tortas”, complementou. 

A Ora-Pro-Nóbis pode dar um toque especial na 
decoração do prato. “Sempre utilizo uma linda flor. 
Além de saborosa é nutrit iva e rica em 
antioxidantes. Vale à pena experimentar!”, 
finalizou Tânia.

Conhecida como 'planta comestível', a Planta 

Alimentícia Não Convencional (PANC), em geral, 

não é consumida por ser considerada imprópria 

para a alimentação. O termo foi criado pelo biólogo 

Valdely Kinupp, pesquisador da flora amazônica. 

Segundo a coordenadora das Ações de Saúde 
Nutricional da Semsa, Tânia Carvalho, os sabores 
diversificados e pouco conhecidos das PANCs 
propiciam uma infinidade de possibilidades de 
receitas deliciosas e exóticas. 

“Por serem espécies locais, são mais resistentes e 
não necessitam de agrotóxicos. Podem ser 
cultivadas em qualquer espaço. Algumas espécies 
se desenvolvem bem em vasos, canteiros e jardins”, 
explicou Carvalho, enfatizando que as PANCs 
enriquecem a alimentação com baixo custo. 

A nutricionista, que cultiva em casa algumas

PANC: muito além do que se vê

Link - se

Ações de Saúde 
Nutricional
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Sou + SUS

Promoção da Saúde – cuidado ao 
próximo que se traduz em realização 
profissional
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Atuando na Semsa desde 2013, a gerente de 
Promoção da Saúde, Francinara Lima, é uma 
servidora de destaque quando se trata de 
militância no SUS. Por meio de trabalhos que visam 
atuar diretamente na causa de doenças crônicas, 
consegue alcançar de forma efetiva aquilo que é de 
mais valia para o sistema: o bem estar da 
população.

“Minha carreira na Semsa se iniciou na rede 
oncológica, quando tive meu primeiro contato com 
doenças crônicas. Em 2014, fui convidada a 
compor a Gerência de Promoção da Saúde e, desde 
então, tive que voltar minha atenção para aquilo 
que antecede essas doenças: os fatores de risco 
modificáveis, aqueles sobre os quais pode haver 
influência, mudança ou tratamento do quadro por 
meio de projetos pensados em longo prazo, mas 
que apresentariam resultados efetivos, gerando 
qualidade de vida por meio da produção da saúde”, 
explicou Francinara. 

Entre esses fatores de risco está o fumo, tratado 
através do Programa Municipal de Prevenção e 
Controle do Tabagismo, implantado na cidade de 
Manaus em 2008, cujas ações, Francinara 
coordena. O programa nasceu de uma iniciativa 
nacional com o intuito de combater o estimulo ao 
fumo, através de uma conferência organizada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A t u a l m e n t e ,  n o  â m b i t o  m u n i c i p a l ,  2 2 
estabelecimentos de saúde, entre UBSs e 
Policlínicas, trabalham com o Programa. “O foco é 
na formação de grupos, onde as pessoas têm a 
oportunidade de trocar ideias, compartilhar do 
sentimento do outro e se colocar no lugar dele, 
desenvolvendo uma rede de apoio entre os 
próprios usuários”, disse. 

Composto por equipes formadas por terapeutas 
ocupac iona is ,  enfermeiros ,  ps icó logos , 
fisioterapeutas diretamente envolvidos neste 
segmento ,  o  programa pr ime i ro  ava l i a 
clinicamente o usuário, seguido por reuniões de 
duas horas, uma vez por semana, aprendendo a 
lidar com os sintomas da abstinência como a 
irritabilidade, agressividade e impaciência. Em 
casos extremos, o Programa utiliza do apoio 
medicamentoso como o uso de adesivos para o 
"desmame" da nicotina no corpo do usuário.

“O Programa trabalha diretamente com o principal 
foco do Sistema Único de Saúde: a valorização das 
pessoas e, por meio da promoção da saúde, todo 
esforço vale a pena quando conseguimos que 
essas pessoas não adoeçam. A nossa missão, ao 
disseminar o conhecimento, é criar uma cultura de 
saúde na população”, explicou a gerente. 

A gratificação de Francinara está nas histórias de 
superação alcançadas com o Programa, que 
resgata pessoas e oferece uma melhor qualidade 
de vida para elas.
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Cultura e lazer

Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Praça Dom Pedro II 

Quando: 12/08

Onde: Teatro Manauara 
(Manauara Shopping) -
Av. Mário Ypiranga, 1300 - 
Adrianópolis.  
Horário: 18h
Ingressos
aloingressos.com.br

Angra – OMNI World Tour Manaus

Project 46

Quando: 18 a 26/08

Onde: Nova Igreja Batista - 
Av. Torquato Tapajós, 444 - 
Col. Santo Antônio
Horário: Segunda a sexta: 
20h; sábados: 17h30; 
domingos: 15h, 17h30, 20h
Entrada franca
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Esposição

Quando: 13/08

Onde: Palacete Provincial - 
Praça Heliodoro Balbi, S/N 
– Centro
Horário: 10h
Entrada franca

Localizada no Centro Histórico, em frente ao 
Palácio Rio Branco e o Paço Municipal. 

O local recebe a tradicional 'Feira do Paço', o maior 
encontro de empreendedores criativos de Manaus. 
Outra atração é o Museu do Paço, que recebe 
diversas exposições itinerantes. 

Endereço: Entre a avenida Sete de Setembro e rua 
Bernardo Ramos.

Como Passar em Concurso Público

Quando: 19/08

Onde: Teatro Manauara - 
Av. Mário Ypiranga, 1300 - 
Adrianópolis
Horário: 19h 

Ingressos: 
aloingressos.com.br

Autor - Márcio de Souza

Escrito pelo autor, cineasta e 
dramaturgo amazonense Marcio 
Souza,  o l ivro é um relato 
histórico e atual sobre as tribos 
indígenas do estado, passando 
desde o processo colonial até 
questões contemporâneas como 
a perda de espaço territorial. O 
autor é mais conhecido pela obra 

Mad Maria, que foi adaptada como minissérie pela 
emissora Globo. 

Vendas online: buscape.com.br / travessa.com.br

http://www.aloingressos.com.br/samba-de-responsa.html?___SID=U
https://www.buscape.com.br/amazonia-indigena-marcio-souza-8501103160
https://www.buscape.com.br/amazonia-indigena-marcio-souza-8501103160
https://www.travessa.com.br/amazonia-indigena/artigo/d7db8303-6bb6-421b-838d-6abc3ffe205d
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