
Os servidores da FMT-HVD fazem uma festa surpresa
pela passagem do Aniversário do Diretor-presidente
Marcus Guerra.....................................................................

Os servidores e colaboradores da Fundação de
Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado
realizaram na manhã desta segunda-feira (07),
uma comemoração surpresa em prol do
aniversário do diretor-presidente Dr. Marcus
Vinitius de Farias Guerra.....................................



Marcus Vinitius de Farias Guerra, Nascido em 06 de janeiro

de 1949, na Cidade de Manaus, filho de Ivany Farias Guerra

e João Batista Guerra.

Formado pela U.A em 1973 (medicina), Professor de

Doenças Infecto Parasitarias da UFAM, Casado com Ana

Luiza Pereira da Silva Guerra desde 1974, Tem 03 filhos

Fabíola, Eduardo e Marcus Junior, Avô de Isabela e Gabriela,

Time do Coração – Botafogo, gosta de pescar, de ir a Lindoia

e das idas ao Bar do Louro.



A festa surpresa realizada em clima de muita harmonia foi

organizada pelos servidores do gabinete, assessoria técnica e

DTH e, contou com a presença da maioria dos servidores que

presentearam o diretor e aproveitaram a comemoração que

teve direito a bolo, salgados, cachorro quente, sucos,

refrigerantes e muito mais.

O diretor da DENPE Wuelton Monteiro falou da importância e

a responsabilidade que é ser gestor de uma pasta tão

importante que é a pesquisa, parabenizou o Prof Marcus

Guerra e falou da época como aluno.



Na ocasião o diretor da DAM Antônio Magela, agradeceu

como membro da equipe de diretores e parabenizou o amigo

Marcus Guerra.

O diretor da DAF Flavio Azevedo, a chefe da DEPOG Katia

Cruz, Departamento Clínico Lucilaide Souza e a Professora

Graça Saraiva chefe do (DEP) agradeceram e parabenizaram

o Dr. Marcus Guerra pela sua trajetória como professor e a

honestidade em sua vida pública.



Emocionado com a festa surpresa, o diretor-presidente

agradeceu aos servidores pela lembrança e reforçou a

importância da união entre a equipe, principalmente os

diretores DENPE (Dr. Wuelton Monteiro), DAM (Dr. Antônio

Magela) e Flávio Azevedo ( DAF).
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