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Quatroprofissionais foramescolhidasparacursonoAlbert Einstein

Farmacêuticasdo
AMemcapacitação

Divulgação

Asprofissionais daunidadedesaúdedeManaus foramselecionadaspara fazer umcursonohospital referênciadeSãoPaulo

Farmacêuticas do Pronto-So-
corro (PS) doHospital Delphina
Rinaldi Abdel Aziz, na Zona
Norte, foram selecionadas para
participar de curso oferecido
pelo Ministério da Saúde (MS).
A capacitação é voltada para
farmacêuticos e para profissio-
nais que atuam nos serviços de
urgência e emergência, oncolo-
gia e atenção psicossocial de
instituições públicas e filantró-
picas, além de farmacêuticos-
docentes de instituições públi-
cas de ensino superior.
A parte prática do curso será

noCentrodeSimulaçãoRealísti-

ca do Instituto Israelita de Ensi-
no ePesquisa doHospitalAlbert
Einstein, em São Paulo. O pri-
meiromomento será teórico ena
modalidadeàdistância.Asdatas
do curso serão informadas em
breve peloMS. A lista comos se-
lecionados foi divulgada há uma
semana.
As inscriçõesparaaCapacita-

çãoemAssistênciaFarmacêutica
para Profissionais do SUS foram
abertas para todo oPaís e o curso
é oferecido pelo Departamento
de Assistência Farmacêutica e
InsumosEstratégicos (DAF), vin-
culado à Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos (SCTIE) do MS com apoio de
várias instituições, entre elas, o
HospitalAlbertEinstein.
O objetivo da capacitação é

fornecer subsídios para o pro-
cesso de gerenciamento de me-
dicamentos, bem como para a
análise dos processos de quali-
dade e segurança na adminis-
tração demedicamentos aos pa-
cientes emambientehospitalar.
O curso emprega a simulação
realística, uma metodologia de
treinamento inovadora, que,
por meio de cenários de vivên-
cias práticas, replica experiên-

cias da vida real e favorece um
ambiente participativo e de in-
teratividade.
Flávia Rochelle, Larissa Si-

queira, Mikaela de Oliveira,

TRANSPORTEPÚBLICO

Sindicato informouquevai entrar com liminar na segunda-feira para tentar evitar a greveprevistapara terça

SinetramvairecorreràJustiça
AntonioMenezes -11/jul/2016

Rodoviários
prometem
cruzarosbraços
apartirde4h30
deterça
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O Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Es-
tado do Amazonas (Sinetram) in-
formouquevaientrarcompedido
de liminar junto à Justiça do Tra-
balho na segunda-feira, na tenta-
tivadeimpedirumanovagreveno
sistema de transporte a partir de
terça-feira, anunciada pelo Sindi-
catodosTrabalhadoresemTrans-
porte Rodoviário de Manaus (ST-
TRM)naúltimaquinta.
Deacordocomaassessoria ju-

rídica do Sinetram, a ameaça de
greve “se dá por motivos impró-
prios já rechaçados pelo Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) em
decisõesanopassado”,referentes
ao Dissídio Coletivo de 2016 que
está sub judice no Tribunal Supe-
riordoTrabalho(TST).
Os rodoviários afirmam que

irão paralisar as atividades a par-
tir das4h30de terça-feira.Givan-
cir disse que70%da frota será re-
tiradadecirculaçãoeapenas30%
devemseguiroscomasrotaspara
atender apopulação.Osdiretores
dosindicatoprometer ir até asga-
ragensdasempresasparaevitara
saídadosveículosparaasruas.

GTANTI-GREVE
Ontem, o prefeito deManaus em
exercício, Marcos Rotta, negou
ter conhecimento sobre a deci-
são do STTRM de não promover
greves durante o período eleito-
ral como meio de “evitar confli-
tos”. A afirmação foi feita pelo
presidente do STTRM, Givancir
Oliveira, na última quinta-feira,
durante assembleia em que os
rodoviários decidiram paralisar

as atividades a partir das 4h30
da próxima terça-feira.
Conforme o prefeito em exer-

cício,Marcos Rotta, a prefeitura
tem um grupo de trabalho que
vem discutindo “de forma inter-
na” as ameaças de paralisações.
“Devemos apelar para o bom
senso do sindicato, procurar
um entendimento para que a
população usuária do transpor-
te público não seja prejudicada.
Sabemos que existe uma pres-

são por parte do sindicato das
empresas para que se aumente
a tarifa. Mas acredito que não
devemos penalizar os usuários
por uma reivindicação de am-
bos os sindicatos”, disse Rota.

ACESSIBILIDADE
A declaração de Marcos Rotta foi
feita durante a manhã de ontem,
nomomento emque se analisava
o Programa de Reestruturação,
Modernização e Implantação da

Melhor Acessibilidade do Trans-
porte Público de Passageiros,
idealizadopelaSuperintendência
Municipal de Transportes Urba-
nos(SMTU).
Sobre o programa, Marcos

Rotta informou que o projeto tor-
nará Manaus “mais humana”,
principalmente na questão da
mobilidade e acessibilidade. “Es-
sa reunião com entidades e pes-
soasquemilitamàfrentedaaces-
sibilidade é um meio que temos

de envolver todos os segmentos
da sociedade para que a gente
construa um novo momento no
transporte público e namobilida-
de urbana de Manaus. Quem an-
da pelas ruas da capital percebe
que temos grandes desafios pela
frente,precisamosdefinirasprio-
ridades. Me assusta muito saber
que 30% da frota do sistema de
transporte público não conta com
rampas para pessoas com defi-
ciência”,disse.

Semligação

Rotta informou que
não tem nenhuma liga-
ção com o sindicato e
nunca sequer se reuniu
com o STTRM ou com as
empresas de ônibus. O
prefeito em exercício
afirmou ainda que a pre-
feitura deve “trabalhar
para manter o sistema
funcionando”. As revela-
ções sobre o recuo nas
paralisações foram fei-
tas por Givancir Oliveira
naúltimaquinta-feira.

Sabemos que
existe uma
pressão por parte
do sindicato das
empresas para
que se aumente a
tarifa.Mas
acredito que não
devemos penalizar
os usuários por
uma reivindicação
de ambos os
sindicatos”

Marcos Rotta
prefeito em exercício

Naiane Gadelha e Tânia Ribei-
ro são as farmacêuticas do Del-
phina Aziz selecionadas pelo
Ministério da Saúde. “Nossa
expectativa é enriquecer nos-

sos conhecimentos teóricos e
práticos sobre a assistência far-
macêutica para agregar a roti-
na do Delphina Aziz”, destacou
FláviaRochelle.


