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Introdução
A população residente no Parque Nacional do Jaú - PNJ, distribuída em comunidades ribeirinhas 

dos rios Jaú e Unini, há muito vem se organizando para melhorar suas condições de vida, ante o 
fato de habitar uma região isolada no interior do Amazonas, dentro de uma Unidade de Conservação 
Ambiental.

Frequentemente, pesquisadores ou visitantes são surpreendidos por moradores, em situações de 
emergência ou com enfermidades, à espera de socorro ou de alguma atenção relativa ao estado de 
saúde.

A indefinição de viver ou não dentro do PNJ fez com que os moradores tivessem uma vida a cada 
vez mais difícil, chegando a um nível quase insustentável de desassistência em todos os aspectos. Isso 
caracteriza um estado de extrema exclusão dentro do contexto social do país, por serem deixados à 
própria sorte, na selva, ou por desistirem de morar no lugar onde nasceram e aprenderam a sobreviver.

Atualmente, os moradores dependem de ações pontuais de entidades filantrópicas ou governamentais 
(municipais), relativas à saúde e educação. Lembrem-se aqui as dificuldades que os municípios da 
região amazônica enfrentam para realizar qualquer tipo de assistência às populações ribeirinhas e à zona 
rural como um todo.

Histórico
Com o apoio da Fundação Vitória Amazônica - FVA e instituições parceiras, os moradores do PNJ têm avançado 

consideravelmente em relação ao nível de organização social e participação comunitária, bem como nas perspectivas 
de auto-sustentabilidade, obtenção de fonte de renda alternativa, exercício da cidadania e prática de discussões 
aprofundada de seus problemas. Em 2000, um marco dos avanços foi a fundação da Associação dos Moradores do 
Rio Unini - AMORU, que, desde então, vem atuando ativamente, de forma politizada e consciente. 

Em 2001 o Nucli d’estudis per a l’Amazònia de Catalunya - NeAC, em parceria com a FVA e colaboradores, e 
apoiado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, realizou uma série de 
levantamentos para subsidiar a conclusão de um dignóstico de saúde da população do PNJ. Em seguida, também 
em parceria com a FVA, a Fundação Alfredo da Matta - FUAM realizou exames e estudos sobre doenças sexualmente 
transmissíveis - DST com a população do PNJ. 

De forma integrada e como consequência dos estudos e resultados obtidos, foi organizada uma oficina, em maio 
de 2003, sobre a saúde no PNJ, com os seguintes objetivos: retornar os resultados dos levantamentos à população 
estudada; trabalhar os principais pontos e agravos que foram identificados e discutir / planejar as próximas ações.

Em maio de 2004, foi dado mais um passo em direção às ações integradas para a saúde da população do PNJ. 
Na comunidade de Tapiíra, rio Unini, estiveram presentes representantes dos moradores de cada comunidade, além 
de enviados da AMORU, do IBAMA, da FVA, da FUAM, do NeAC e das Secretarias Municipais de Saúde de Barcelos 
e Novo Airão. Um dos objetivos foi a realização de uma reunião entre os representantes institucionais, para discussão 
conjunta acerca de ações de saúde no PNJ, com vistas a firmar parcerias e definir papéis. Outro motivo foi o da 
realização do curso de Vigilância Epidemiológica das DST para agentes de saúde, parteiras e outros, como ação 
imediata em face dos resultados dos estudos recém realizados.

Apresentação
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O livro de saúde
Com base no resultado da oficina “A Saúde no Parque Nacional do Jaú”, realizada com moradores representantes das 

comunidades do Parque, entre eles, Agentes de Saúde, rezadores, parteiras, professores, líderes religiosos e membros da 
AMORU, surgiu a idéia de elaborar um livro sobre a saúde no PNJ, de forma que todos os moradores tivessem acesso às 
informações e às orientações que foram discutidas na oficina realizada na Comunidade de Tapiíra - rio Unini - PNJ, em 
maio de 2003.

Este livro foi elaborado, basicamente, utilizando o material produzido pelos participantes (moradores) durante a oficina. 
Eles produziram, individual ou coletivamente, desenhos, cartazes, textos e frases que manifestavam  entendimentos 
e opiniões a respeito dos diversos temas relacionados à saúde daquela população, que foram debatidos durante a 
semana. 

Também fazem parte do conteúdo do livro as respostas e conceitos construídos pelos participantes durante a oficina. 
Os resultados das discussões foram resgistrados em cartazes expostos durante o encontro e estão destacados ao longo do 
livro, obedecendo a originalidade da forma em que foram elaborados.

Outros desenhos e frases complementares, assim como idéias para o nome e elaboração do livro foram produzidos 
no segundo encontro sobre saúde, também na Comunidade de Tapiíra, em maio de 2004, quando estava presente outro 
grupo de moradores (alguns dos quais haviam participado da primeira oficina de saúde), representantes da AMORU, do 
IBAMA, das Secretarias Municipal de Saúde de Novo Airão e de Barcelos - AM, da FVA, da FUAM e do NeAC. 

A organização e a disposição das imagens e textos obedeceram à sequência dos temas programados para a oficina. 
Os cartazes produzidos pelos participantes sintetizam o entendimento das discussões, a inter-relação dos temas e a visão 
integrada e promocional de saúde.

A escolha do nome do livro
Uma das atividades do encontro em Tapiíra, em maio de 2004, foi transmitir aos moradores o relatório da 

oficina de saúde no PNJ (com textos, informações, imagens dos cartazes elaborados pelos participantes e os 
dados trabalhados). Foi uma boa oportunidade para que as pessoas produzissem mais frases e desenhos que 
servissem de orientação para os demais moradores do Parque, complementando o material selecionado para a 
elaboração do livro. Foi então que surgiu a idéia de fazer um concurso entre os participantes para a escolha do 
nome deste livro de saúde, que todos haviam ajudando a elaborar.

Ao final do concurso, chegou-se aos cinco finalistas seguintes:

· Vivendo com Saúde no Parque Nacional do Jaú - Adevilson Assis da Silva - 13 votos;
· Construíndo a Saúde no Parque Nacional do Jaú - Rosany Soares da Silva - 09 votos;
· Povos unidos na Saúde por um futuro melhor. PNJ - Edmilson Fragoso da Silva - 11 votos;
· Saúde popular no Parque Nacional do Jaú - Levi Castro da Silva - 01 voto;
· Preservar a Saúde no Parque Nacional do Jaú - Edmilson Fragoso da Silva - 03 votos.

Venceu o morador da comunidade do Tambô, Adevilson Assis da Silva, com o título:

“Vivendo com Saúde no Parque Nacional do Jaú”
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Programa da oficina - Abril-Maio / 2003

1º Tema · “A SAÚDE EM MINHA VIDA”

· Como a saúde interfere na vida das pessoas aqui no PNJ?
· Higiene e qualidade de vida 
· “Pondo a boca no mundo”
· Vivendo e amando com segurança

2º Tema · “MELHORANDO NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE”

· Como andam os serviços de saúde no PNJ?
· O que podemos e devemos fazer?
· Passos de um cidadão saudável
· Todos precisam saber dessas coisas

Encerramento 

Apresentação dos resultados da oficina e elaboração de cartazes educativos. 
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Como a saúde interfere na vida das pessoas aqui no PNJ?
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E pra você, o que é saúde?
Converse sobre isso com outras pessoas e com o Agente de Saúde de sua Comunidade!

· É o meu bem estar comum, tem que estar em primeiro lugar. 

· É a pessoa estar bem com ela mesma, vivendo bem. 

· Sem a saúde não há razão de viver.

· É o bem estar físico, mental e espiritual.

· Mais qualidade de vida, moradia, lazer, escola, higiene, limpeza.

· É viver bem com as pessoas.

· É ter alegria para poder participar de tudo.

· Sem saúde, não participa dos encontros…

· É poder participar de tudo.

· Quando se está doente não se pode trabalhar.

· Quando se está doente não se gosta de conversar.

· Quando se está doente se fica triste.

· A pessoa deve ter cuidado com a sua saúde.

· Saúde da boca.
· Bem estar comum.

· É a pessoa estar bem com ela mesma.

· Qualidade de vida.

· Sem saúde não pode ir trabalhar e participar.

O que é SAÚDE?
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Acontecem muitas coisas que prejudicam nossa saúde e  nosso 
dia-a-dia, como por exemplo:

DE QUE AS PESSOAS MAIS ADOECEM NO PARQUE?

Malária, verminose, reumatismo, gripe, diarréia, dor nas costas, tumor, dor na cabeça, dor na vista, constipação 
(sinusite), dor e falta de dente (necessidade de prótese), acidentes (cortes, picada de cobra, de inseto, queda, 
tiro, etc...).

COMO AS PESSOAS ADOECEM? OU PORQUÊ?

· Picada do carapanã (mosquito).
· Falta de higiene; andar descalço, pisar nas fezes dos animais, pisar na lama, vai ao mato e não lava as mãos.
· Fazer cocô perto do barranco e do mato, a chuva leva para o rio.
· Cocô de animais, moscas e baratas que disseminam os ovos dos vermes em alimentos.
· Restos de fezes de alguém que já esteja com ameba.
· Sentar no chão contaminado (no caso de crianças pequenas).
· Pega por meio da água (engole água na hora do banho no rio).
· Alimentos contaminados; pegar nos alimentos com as mãos sujas.
· Alimentação mal feita.
· Má convivência na família.
· Bebida alcoólica, tabagismo (fumo).

Observação: Há dificuldade de trabalhar a prevenção, pois apesar de receber treinamentos (mas recebemos 
poucos), não temos condições de trabalhar depois sobre esses temas, por exemplo as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), farmácia (falta camisinha), dentadura não tem, assim fica difícil trabalhar abordando a 
prevenção. (Nete, Agente de Saúde - Comunidade Democracia).
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Sabe o que as pessoas fazem para resolver esses problemas de 
saúde?

COMO E ONDE AS PESSOAS SE CURAM?

· Na grande maioria das vezes tentam resolver aqui mesmo.
· Primeiro se tenta fazer alguma coisa, tratar na própria comunidade (dependendo da doença e dos 
tipos de acidentes), se não resolver segue para a cidade (nos casos graves).
· Então procuram os Agentes de Saúde, os rezadores e parteiras.
· Fazer trabalho de prevenção das doenças como: palestras, visitas, conversar com as pessoas 
individualmente.
· Utilizam mais os remédios caseiros e tem boa aceitação (para gripe por exemplo: xarope, inalação...).
· Também recebem as visitas dos barcos de saúde dos municípios (Barcelos e Novo Airão - em média 
2 vezes por ano), visita da Asa de Socorro (trabalho dos evangélicos), apoio da FUNASA, apoio das 
pessoas da Fundação Vitória Amazônica - FVA.
· Às vezes podem contar com a FVA quando estão no rio. 

Observações: 
· As pessoas acreditam em remédio caseiro, só não gostam muito de fazer, e se não der jeito partem 
para o uso da fonia (sistema de rádiofonia).
· No Rio Jaú, quando precisam contam com rezadores, remédio caseiro. A visita do barco da prefeitura 
é só uma vez ao ano.
· Os agentes de turismo ajudam bastante os comunitários (no caso de Vista Alegre e outras 
comunidades acima, no Rio Unini) com transportes como voadeira, avião, barco…
Com relação aos momentos de urgência às vezes tentam recorrer ao IBAMA que ajuda quando tem 
condições. 
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· Limpeza da comunidade (cuidar do lixo), fazer sanitários, queimar lixo, limpar a beirada das casas. 

· Cuidar da água (limpeza).

· Tratamento de água: cloro, água sanitária, ferver e coar água.

· Cuidado com a água parada.

· Informação sobre higiene: lavar as mãos, andar calçado, limpar e cortar as unhas (no caso das 

verminoses), olhar a cabeça (piolho, coceiras).

· Trabalho nas escolas: palestras diversas sobre higiene, conversam sobre assuntos para prevenir 

a malária. Por exemplo, o horário certo de estar na beira do rio para tomar banho (por causa do 

carapanã), não deixar a água parada e tomar outros cuidados para evitar mosquitos da malária.

Observação: A criação de certos animais como a tartaruga, em determinadas casas, permite a 

permanência de água parada e criação de mosquitos da malária.  

· No Rio Unini, existe um trabalho já muito avançado de prevenção, pois é um trabalho incansável dos 

Agentes de Saúde, professores, dirigentes das comunidades, sempre trabalhando em mutirão e sempre 

dando exemplos para convencer melhor os comunitários.   

É muito difícil, mas sempre deve estar insistindo, conversando muito, dando exemplos e tendo 

paciência para se conseguir vencer as batalhas. (Professora Rosa -Tapiira)

As pessoas também fazem outras coisas muito importantes 
para cuidar da saúde e evitar as doenças!
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Higiene e qualidade de vida
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Sabia que em novembro de 2001 foram feitos exames de fezes em 185 pessoas aqui no Parque do Jaú e 
descobriram que 150 dessas pessoas tinham de 1 a 4 tipos de vermes?

Comente este assunto com o Agente de Saúde de sua comunidade e ele poderá falar mais sobre isso!

Vamos falar mais sobre HIGIENE?

· Andar limpinho, andar calçado, unhas cortadas, raspar e cortar os cabelos.
· Escovar os dentes (higiene da boca).
· Tomar banho diariamente, tirar os pelos das axilas.
· Lavar as mãos antes e após as refeições.
· Andar com as roupas limpas.
· Higiene da água.
· Higiene da alimentação, dos alimentos, das frutas.
· Higiene da mente e das palavras (evitar mente muito suja, mente poluída).
· Higiene da roupa, da casa, do terreno da casa, do quintal, da comunidade, da roça. 
· Higiene ambiental (nossa Terra).

Observação: Não é interessante dar medicamento hoje e a criança continuar com os mesmos hábitos. O 
melhor é a prevenção, conscientizar mais a população para prevenir mesmo. Na comunidade foi observado 
que após a ênfase na limpeza as crianças melhoraram bastante do problema de diarréia e magreza.
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Vamos continuar o assunto sobre nossa saúde “Pondo a BOCA 
no Mundo”!

SITUAÇÕES RELACIONADAS À BOCA QUE INTERFEREM NO DIA-A-DIA DA GENTE:

· Infecção, dor de dente, dentadura (prótese), falta de dente.
· Tem gente que sofre feliz: porque tem medo, nervoso, porque dá hemorragia; só lembra quando está 
doendo, e quando não doe, pra ele não tem problema.
· A criança não vem pra aula porque tem dor de dente.
· O adulto não trabalha porque tem dor de dente.
· A mãe não trabalha porque a criança está com dor de dente.
· Não pode se alimentar direito e atrapalha a saúde (difícil para mastigar e ingerir os alimentos).  
· Atrapalha a paquera, o namoro, a “gatinha” (ninguém quer namorar com uma pessoa sem dente). 
· Atrapalha para jogar bola, assobiar, a festa. Não consegue ser uma pessoa alegre. 
· Não consegue falar com ninguém, fica sério, com vergonha, não conversa.
· Atrapalha na minha vida social.
· Não consegue emprego, na vida militar (às vezes por falta de um dente).
· Tem gente que só consegue chegar até a porta da sala do prefeito. 
· Na hora do atendimento deveria ter um lugar só com a pessoa e o dentista (vergonha).
· A falta de confiança no dentista.

Também em novembro de 2001, aqui no Parque, o dentista examinou a boca de 332 pessoas (crianças e adultos). 
Neste grupo que foi examinado, 238 pessoas tinham dentes estragados, precisando de obturação e/ou de extração, e 94 
pessoas não estavam com dentes estragados naquele momento.
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Alguns problemas de saúde aparecem na boca!

QUAIS AS DOENÇAS LIGADAS À BOCA?

· Problemas da gengiva, inflamação. 
· Hemorragia.  
· Mau hálito.
· Abscesso (tumor, infecção). A boca doente é origem de 
vários problemas.
· Falta de dentes, causando também problemas de 
ouvido. 
· Dente estragado, com buraco ou cárie. É muito 
importante escovar os dentes depois de comer, 
principalmente depois da última refeição antes de dormir, 
pois, dormindo com restos de comida nos dentes, as 
bactérias vão produzir ácido a noite toda e estragar o 
nosso dente. (Francisca, Agente de Saúde de Tapiíra)

Às vezes, estes problemas são consequências de várias 
situações misturadas.
“O buraco é mais embaixo”!
Procurando a raíz dos problemas, saberemos onde 
interferir corretamente.

PORTANTO, PROBLEMAS DE SAÚDE DA BOCA PODEM ESTAR RELACIONADOS COM:

· Falta de prevenção, de cuidado, descuido, falta de informação e orientação.
· Falta de assistência: pouco tempo de atendimento quando o barco vem.
· Educação: ficaram discutindo da educação que começa em casa, pelos pais, não ter medo e 
acreditar nas coisas.
· Social: falta de recursos e de condições; situação econômica dos moradores.
· Pode ter mais força com a organização social e com associações como a AMORU.
· Político: a pessoa pode interferir se informando, discutindo e votando corretamente.
· A organização do serviço de saúde: A Secretaria Municipal de Saúde é a principal responsável pelo 
serviço. Podemos ajudar e participar por meio do Conselho de Saúde Local, do Conselho de Saúde 
do Município e da Câmara Municipal (nas reuniões e votando corretamente).
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Por falar em boca, quando temos uma boa alimentação, 
podemos evitar e até curar doenças!

TER UMA BOA ALIMENTAÇÃO PREVINE VÁRIAS DOENÇAS:

· Infecção intestinal
· Desnutrição
· Gastrite
· Diabete (excesso de açúcar no sangue)
· Obesidade (excesso de gordura nas pessoas)
· Pressão alta
· Pressão baixa
· Buraco do dente (cárie) 

Observação: As bactérias se alimentam dos restos de comida que ficam nos dentes quando não 
limpamos a boca (principalmente dos alimentos que têm açúcar). Daí elas fermentam esses 
resíduos produzindo um ácido forte que dissolve o esmalte do dente fazendo buracos e dor de 
dente. Deve-se usar pouca pasta na escova e nunca engolir a pasta pois, o excesso de flúor 
prejudica a saúde.

Você tem uma boa alimentação?
O que você acha que é ter uma boa alimentação?

É importante se informar sobre isso e sobre os alimentos bons para saúde, que são encotrados na região. Pergunte 
aos professores, Agentes de Saúde e outras pessoas.
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Agora vamos falar sobre a saúde da nossa vida amorosa.

Conversar sobre este assunto esclarece 
muita coisa na nossa cabeça e faz a gente 
aprender amar a nós mesmos, a respeitar o 
nosso corpo e também as outras pessoas!

Vivendo e amando com segurança!

Vivendo e amando com segurança
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É saudável e importante falarmos um pouco do que pensamos 
sobre SEXUALIDADE!

O QUE É SEXUALIDADE?

· Atração por outra pessoa.

· Sentimento, a gente não vê.

· Sensação.
· Vergonha.
· Prazer, orgasmo... tesão...

· Ser seguro com seu parceiro.

· Ajudar os outros.
· Cuidado na relação sexual.

A sexualidade vai se manifestando de várias formas desde o momento em que nascemos até o final da vida, e também 
em nossas relações sexuais.
É preciso conhecer bem o nosso corpo, inclusive os órgão sexuais, e conhecer algumas doenças. Desse modo, poderemos: 
saber escolher o momento certo para ter filhos, saber evitar as doenças que se pega por meio de relação sexual e viver a 
nossa sexualidade de forma feliz.

Experimente conversar sobre esse assunto em sua comunidade!
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É bom sabermos o que é natural acontecer nas partes íntimas 
e o que pode ser doença.

O QUÊ QUE PODE APARECER NO “PINTO” E NA “PERIQUITA”?

Corrimento · Ferida · Verruga · Dor nas partes · Tumor · Sífilis · Gonorréia 
Cancro mole · Crista de galo · Coceiras · Herpes · AIDS · Dor ao urinar 
Íngua · Esquentamento · Cancro duro · Inflamação · Mula.

SE FOR DOENÇA NÓS CHAMAMOS DE:
· Doença venérea. 
· Doença do mundo.

É claro que nem tudo que aparece “nas partes”, ou seja, na vagina ou no pênis, são Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).
Por isso, se notarmos algo diferente em nosso corpo devemos logo conversar com alguém de nossa confiança, ou 
um profissional de saúde, ou o Agente de Saúde, para cuidarmos enquanto é tempo, se for alguma doença.

Você sabia que, de setembro de 2002 a abril de 2003, foi realizada uma pesquisa sobre DST (exames ginecológicos) 
em 123 mulheres do PNJ? 
14 delas tinham DST e 50 tinham inflamações ginecológicas.
Logo depois, todas elas foram tratadas e se curaram.
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Existem muitas formas saudáveis de vivermos nossa sexualidade 
e, com as DST por aí, o importante é o conhecimento e a 
prevenção.

COMO É QUE A GENTE PODE PEGAR ESSAS DOENÇAS (DST)?

· Sexo sem camisinha, sexo oral.
· Transfusão de sangue, seringa e agulhas (no caso de AIDS e Sífilis).
· Mulher grávida pode passar para o filho - Aids e Sífilis.
· Máquina de tatuagem.

Observações: 
· No sentar - não se pega doença de transmissão sexual.
· Roupas íntimas - não se pega doença de transmissão sexual.

Cada um escolhe a melhor forma de se proteger e de proteger as outras pessoas, pois o importante é se cuidar, 
para poder viver e amar com alegria e segurança!

QUAIS AS FORMAS DE SE PREVENIR DAS DST AQUI DO PNJ?

· Orientação.
· Uso de camisinha.
· Evitar (sexualmente) a pessoa na hora que conhece. Pessoa bonita por fora, 

bem vestida, um aviãozão, mas tá doente.

· Usar aparelhos (seringas) descartáveis.

· Fidelidade: sexo com um só parceiro.

· Não fazer o sexo; sexo sem penetrar; masturbação.

· Quando tem festa as pessoas são esclarecidas para não beber. Elas poderiam  

também estar sendo orientadas para o sexo.

· Fazer tratamento das pessoas doentes.
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A boa qualidade dos serviços de saúde também é muito 
importante para a promoção da nossa saúde.

MELHORANDO NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE

· Falta local apropriado para o atendimento (com privacidade). 
· Melhorar a estrutura do Posto de Saúde.
· Poucos medicamentos e materiais de farmácia e primeiros socorros (luvas, etc).
· Mais cursos para o Agente de Saúde (formação). 
· Melhorar as condições dos cursos: tempo, quantidade de informação. 
· Necessita poço artesiano.
· Organização da vacinação (datas certas do barco passar, preparar os Agentes de Saúde). 
· Materiais para tratamento odontológico (“é só extração e limpeza o que eles fazem”).
· Serviço da Malária: “Houve uma evolução: agora o Agente de Saúde pode colher a lâmina e depois, 
quando tiver o resultado, trata”. Depende da sorte de passar o barco e levar a lâmina. Grande dificuldade 
é a prevenção. 
· Malária no Rio Jaú: por conta própria dos moradores, nunca mais teve borrifação.
· No Rio Unini, a última vez que vieram era para passar 3 dias em cada comunidade e só passaram na 
“boca da noite” e a máquina “esculhambou”.

Resultado do levantamento realizado em novembro de 2001 no PNJ sobre o serviço de vacinação:
197 pessoas foram visitadas para observação do CARTÃO DE VACINAÇÃO. Destas, 143 pessoas tinham o cartão de 
vacina em mãos para a observação. Destas, 28 pessoas estavam com o cartão completo (em dia). Destas, 03 pessoas 
foram vacinadas com intervalos corretos entre as vacinas .
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Falar de vacinação e saúde é falar de PREVENÇÃO e 
CONSCIENTIZAÇÃO.

O QUE VOCÊS PENSAM SOBRE A SITUAÇÃO DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO NO PNJ?

· Os adultos são pouco compreensíveis com relação a isso: – Eu não vou, vou trabalhar, tenho vergonha. 

Eu já vivi a vida inteira assim porque é que eu vou lá tomar isso. 

· Tem uns caras que falaram: – Porque que eles querem tanto meu sangue?

· As vezes precisa o enfermeiro passar lá e explicar para os adultos. 

· Não adianta passar.
· Melhor passar na boca da noite, a enfermeira fazer palestra na comunidade, reforçar o trabalho, 

explicar e aplicar a vacina depois.

· Porque o barco passa só de vez em quando. 

· Estão mal organizados.
· Os cartões que estão corretos é porque os pais foram até Barcelos para aplicar vacina.

· A gente aqui não tem condições de estar lá 3 vezes seguidas em Barcelos.

· Falta alguém do parque no Conselho de Saúde para explicar a situação.

· Passam pouco, e quando passam, muitos não vão. 

· Nas reuniões jogam tudo em cima do Agente de Saúde.
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Muita coisa depende de nós mesmos!

O QUÊ PODEMOS E DEVEMOS FAZER?

· Nós da AMORU vamos levar ao conhecimento dos outros membros da direção para buscar 
soluções dos devidos casos.
· Além de estar buscando soluções com os órgãos municipais, existem outras instituições para nos 
estar auxiliando que já temos conhecimento. 
· Buscar parcerias.
· Formar uma Associação Comunitária. 
· Reunir todos os Agentes de Saúde para uma conversa com a AMORU.
· Pedir para a AMORU ir em busca de cursos de preparação dos Agentes de Saúde.

Observação: temos ajuda da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, da FUNASA e outros... mas precisa 
melhorar.

É necessário fazer uma Campanha de Documentação. Para garantir o direito do cidadão, cada um tem de ter no mínimo 
a identidade (RG). Faz parte do nosso direito e também do nosso dever.
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E ainda tem mais coisas que podemos e devemos fazer:

· Orientar os  pais sobre a importância das vacinas.

TRATAMENTO BUCAL:
· O Agente de Saúde deve orientar as pessoas a manterem a higiene bucal, como escovar os dentes 

todas as vezes que comer qualquer alimento e quando for dormir.

· O Agente de Saúde, Presidente da comunidade e Associação local devem conversar na Secretaria de 

Saúde para conseguir materiais para fazer o trabalho necessário.

· Palestras em cada comunidade e mostrar vídeo tanto para adultos como crianças.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA MALÁRIA:
· Fazer uma reunião com todas as pessoas e falar com a FUNASA para nos mandar os microscópios que 

estão lá, e capacitar os Agentes para leitura das lâminas.

· Prevenção por parte da comunidade (e da FUNASA - borrifação).

BUSCA DE SOLUÇÕES SOBRE O POÇO ARTESIANO:

· A comunidade se reunir, arrecadar dinheiro para fazer o poço e contratar 
alguém para fazer.
· Buscar a Prefeitura. Fazer reunião na comunidade, escolher o representante 
(presidente / AMORU).
· Buscar informação sobre o projeto de Poços Artesianos do Governo Federal.
· Buscar parcerias e apoios das entidades envolvidas no Parque. IBAMA e outros.

62 63

Passos de um cidadão saudável Passos de um cidadão saudável



Por falar tanto em AMORU, alguém vai nos explicar melhor 
sobre isso!

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RIO UNINI - AMORU.

Ao todo são 14 pessoas de diferentes comunidades, nos seguintes cargos:

· Presidente
· Vice-presidente
· Secretário
· Tesoureiro
· Conselho Fiscal: 3 titulares e 3 suplentes

FUNÇÃO DE CADA UM DOS REPRESENTANTES AQUI PRESENTES: 

· Conselho Fiscal: fiscaliza os demais companheiros.

· Tesoureiro: assina escrituras públicas, trabalha junto com o presidente, com o dinheiro da Associação.

· Secretário: trabalha junto com o presidente, assina também escrituras e escreve sobre as reuniões.

· Suplente da Diretoria: assume qualquer cargo na falta de um membro, mas tem que estar presente e 

acompanhando tudo o que acontece.

· Suplente do Conselho: representa também a comunidade e opina nas reuniões.

· Suplente do Conselho: aponta e fiscaliza os problemas e as coisas que estão dando certo também, 

apoiando. O Conselho Fiscal fiscaliza até ele mesmo.
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Todos precisam saber dessas coisas!

Sempre que aprendemos alguma coisa, o mais gostoso é compartilhar com outras 
pessoas tudo o que aprendemos. 
Todos ficam mais felizes quando aprendem coisas que podem melhorar a vida, 
ainda mais quando o assunto é a nossa saúde, a saúde de todos nós, a saúde do 
lugar onde vivemos.

Quanto mais usarmos este livro, mais coisas vamos aprender e mais coisas vamos 

poder ensinar aos outros, para VIVERMOS COM ALEGRIA E COM SAÚDE.

Grande abraço a todos os amigos do PNJ.
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Cartazes originais produzidos na oficina, e de onde foram extraídas as imagens que ilustram este livro.
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Vera C. S. Vidigal · Comunidade Tapiíra · 2003

Jordi Gómez i Prat · Comunidade do rio Unini · 2001

Vera C. S. Vidigal · Participantes da Oficina · Comunidade Tapiíra · 2003

Jordi Gómez i Prat · Comunidade do rio Unini · 2001

Jordi Gómez i Prat · Comunidade Manapãna · 2001

Vera C. S. Vidigal · Comunidade Tapiíra · 2003
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Jordi Gómez i Prat · rio Unini · 2001

Jordi Gómez i Prat · Comunidade Tapiíra · 2003

FUAM · Comunidade Tapiíra · 2004

FUAM · Comunidade Tapiíra · 2004

FUAM · Comunidade Tapiíra · 2004

Pedro Albajar Viñas · Parque Nacional do Jaú · 2001

74 75

Fotos Fotos




