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Chuva causa transtornos e prejuízos

Mais um dia de chuva em 
Manaus e novos transtor-

nos e prejuízos foram contabili-
zados pela população, na tarde 
de ontem (13). De acordo com 
o levantamento feito pela De-
fesa Civil do Município, a Zona 
Sul foi a mais afetado pelo forte 
temporal. 

O muro de contenção da 
creche infantil Tiradentes, co-
mandada pela Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM), locali-
zada no bairro Petrópolis, Zona 
Sul, não aguentou o volume de 
água e caiu, atingindo um car-
ro particular, um micro-ônibus 
e um porte de iluminação que 
ficou seguro apenas pelos fios 

Desta vez, segundo a Defesa 
Civil do município, não 
houve vítimas fatais

de alta-tensão. No momento do 
acidente, apenas funcionários 
estavam no prédio e ninguém 
ficou ferido. O subdiretor da 
unidade, capitão da PM Pedro 
Henrique, disse que irá acionar 
a empresa responsável pela 
obra, para que sejam feitos os 
reparos na estrutura do colégio 
e as indenizações dos proprietá-
rios dos veículos. “No início da 
próxima semana, vamos até a 
Seinfra informar o ocorrido. An-
tes disso, iremos comprar telas 
para isolar a área, para prevenir 
novas erosões”.

Moradores do igarapé do 40, 
no Crespo, também tiveram  
prejuízos provocados por mais 
um dia de chuva na capital. Uma 
criança deficiente de apenas 2 
anos de idade quase morreu 
afogada dentro da própria casa.

“Eu estava tentando salvar o 
pouco que ainda tenho quan-
do percebi que meu neto esta-
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Um micro-ônibus e um carro foram atingidos com a queda do muro

va em um compartimento da 
casa que estava praticamen-
te alagado. Ele é deficiente e 
não tem reação a nada. Gra-
ças a Deus consegui tirá-lo de 
lá a tempo, mas meus móveis 
não”, relatou Mariza Lopes 
Gonçalves, 45.

No mesmo local, crianças 

e adolescentes que aprovei-
taram a subida da água para 
mergulhar no igarapé, sem 
se preocupar com os diversos 
riscos, capturaram um jacaré 
pequeno. Empolgados, popu-
lares amararam o animal em 
uma corda e saíram arrastando 
até outro trecho do rio.

EDUCAÇÃO A Prefeitura de 
Manaus está valorizando os 
professores da rede pública 
municipal com salários 70% 
superiores ao novo piso na-
cional da categoria, para 40 
horas semanais, que teve re-
ajuste, em janeiro, de 7,64%, 
subindo para R$ 2.298,80. Os 
professores de Manaus, em 
sala de aula, com carga ho-
rária de 40 horas semanais, 
recebem salário de R$ 3,8 mil, 
ou seja, 70% a mais que o piso 
nacional, com diferença real 
de mais de R$ 1,5 mil. 

Nos últimos 4 anos, os servi-
dores da Semed tiveram rea-
justes que somam 40%. Além 
disso, o auxílio-alimentação, 
que estava congelado há 8 
anos, foi reajustado em 10%. 
Primeiro de maio é a data-ba-
se para o aumento salarial de 
servidores da educação.

Professores 70% 
mais valorizados 
com novo piso

Farmacêuticas participam de especialização
CAPACITAÇÃO Farmacêuticas 
do pronto-socorro (PS) do hospi-
tal Delphina Rinaldi Abdel Aziz, 
na Zona Norte de Manaus, foram 
selecionadas para participar de 
curso oferecido pelo Ministério 
da Saúde (MS). A capacitação é 
voltada para farmacêuticos e para 
profissionais que atuam nos ser-
viços de urgência e emergência, 
oncologia e atenção psicossocial 
de instituições públicas e filan-
trópicas. E, ainda, para farma-
cêuticos docentes de instituições 
públicas de ensino superior.

A parte prática do curso será 
no Centro de Simulação Realística 
do Instituto Israelita de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Albert 
Einstein em São Paulo. O pri-
meiro momento será teórico e 
na modalidade à distância. As 
datas do curso serão informadas 
em breve pelo MS. A lista com 
os selecionados foi divulgada há 
uma semana.

As inscrições para a Capacitação 
em Assistência Farmacêutica para 

Naiane Gadelha, Tânia Ribeiro, Flávia Rochelle e Larissa Siqueira foram selecionadas
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Profissionais do SUS foram aber-
tas para todo o país e o curso é 
oferecido pelo Departamento de 
Assistência Farmacêutica e Insu-
mos Estratégicos (DAF), vinculado 
à Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos (SCTIE) do 
MS com apoio de várias institui-
ções, entre elas, o hospital Albert 
Einstein. O objetivo da capacita-
ção é fornecer subsídios para o 
processo de gerenciamento de 

medicamentos, bem como para a 
análise dos processos de qualida-
de e segurança na administração 
de medicamentos aos pacientes 
em ambiente hospitalar. 

O curso emprega a simulação 
realística, uma metodologia de 
treinamento inovadora, que, por 
meio de cenários de vivências 
práticas, replica experiências da 
vida real e favorece um ambiente 
participativo e de interatividade.
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