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Gabinete do Reitor

 

OFÍCIO Nº 19/2021/GR/UFAM

Manaus, 18 de janeiro de 2021.

 

Ao Senhor,

DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal de Manaus

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa

CEP: 69.036-110         Manaus-AM

Nesta

 

Assunto: Coloca a UFAM à disposição do  processo de vacinação contra o
SarsCov 2 (COVID 19) na cidade de Manaus

 

Senhor Prefeito,

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao processo de vacinação contra
o SarsCov 2 (COVID 19), a ocorrer na cidade de Manaus, e em consonância com
a recomendação de nosso Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto
Epidemiológico de Coronavírus, cumpre-nos informar que a Universidade Federal
do Amazonas - UFAM se coloca à disposição para a viabilização desta
importante atividade, de forma que manifesta interesse na realização
de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Manaus.

A parceira se dará inicialmente na forma de apoio logíst ico em cedermos
espaços físicos de nossas diversas unidades, bem como na disponibilidade de
recursos humanos, com o apoio profissional de voluntários da área de saúde,
para vacinação, inicialmente na Escola de Enfermagem de Manaus (EEM) e 
Centro de Atenção Integral a Saúde (CAIS).

Solicito ainda o envio de vacinas a serem destinadas aos profissionais de saúde
do Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV/EBSERH, considerando que
esses profissionais fazem parte do grupo prioritário do Plano Nacional de
Imunização, bem como aos pertencentes do Grupo de Risco( pessoas de 60
anos ou mais) da nossa Instituição.
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Na certeza de seu atendimento, subscrevo-me.

 

Atenciosamente,
 
 

SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Reitor

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA,
Reitor, em 18/01/2021, às 12:45, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0421870 e o código CRC 369A1F09.

 

Av. Rodrigo Octávio, 6.200 - Bairro Coroado Reitoria - Telefone: (92) 3305-
1183/ (92) 3305-1489

CEP 69080-900, Manaus/AM, reitoria@ufam.edu.br�

Referência: Processo nº 23105.001586/2021-90 SEI nº 0421870
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