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DE OLHO NO PODER

SERVIÇO DE ODONTOLO-
GIA HOSPITALAR REDUZ 
RISCO DE INFECÇÕES 

Os pacientes internados no pron-
to-socorro Delphina Aziz contam 
com o serviço de odontologia hos-
pitalar com o objetivo de prevenir 
casos de infecções hospitalares. A 
boca é a porta de entrada de inúme-
ras doenças, dentre elas as infecções 
hospitalares, pulmonares, renais e do 
revestimento interno do coração, o 
chamado de endocárdio. O Delphina 
Aziz é uma unidade da Secretaria de 
Estado de Saúde (Susam) administra-
da pelo Instituto de Medicina, Estu-
dos e Desenvolvimento (Imed). 

O serviço é coordenado pelo ci-
rurgião dentista David Pita, membro 
do Colégio Brasileiro de Odontolo-
gia Hospitalar e Intensiva. “A intro-
dução de um protocolo de higieni-
zação bucal é essencial para evitar 
a proliferação de bactérias e fungos, 
que, além de prejudicar a saúde bucal,  
pode propiciar outras infecções e do-
enças sistêmicas”, declarou. 

Segundo David Pita, essas infecções 
causam números expressivos de óbi-
tos. “Menos tempo internado o paci-
ente recebe alta melhorada com maior 
brevidade e isso permite, inclusive, que 
mais pacientes sejam assistidos nos 
hospitais. A implantação de um proto-
colo de higiene e a ação de dentistas 
nos hospitais podem reduzir custos”. 

A desativação de uma rádio clan-
destina no bairro Nova Cidade, Zona 
Norte, suspeita de furtar energia elétri-
ca. A ação ocorreu ontem, por equipes 
da Delegacia Especializada em Comba-
te ao Furto de Energia, Água, Gás e Ser-
viços de Telecomunicações (DECFS). 

A audácia de um trio suspeito 
de furtar a arma de um investi-
gador da Polícia Civil, durante um 
roubo em uma loja de confecções 
ocorrida no mês passado no Parque 
10, Zona Centro-Sul. Os suspeitos 
foram presos na segunda-feira (17).  
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Espaço para debates políti-
cos e discussão dos pro-

blemas da capital amazonen-
se, o pequeno expediente de 
ontem na Câmara de Muni-
cipal de Manaus (CMM) teve 
como tema principal o des-
tino dos inúmeros cachorros 
que habitam as dependências 
do prédio legislativo. O as-
sunto veio à tona depois de 
um desses animais ter sido 
atropelado e morto no es-
tacionamento da Câmara, na 
tarde da segunda-feira (17). 

O acidente foi causado 
pelo motorista do vereador 
Professor Samuel (PHS), que 
também estava no veículo, 
quando atropelou uma ca-
dela, chamada de “Pretinha”. 
Conforme um funcionário, 
o parlamentar não parou o 
carro para prestar socorro 
ao animal. O ocorrido aca-
bou gerando repercussão nas 
redes sociais, inclusive da ve-
readora Joana D’Arc, conhe-
cida por lutar e proteger os 

Vereadores dedicam sessão à 
morte de cachorro na CMM  
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foi atropelado por 
um motorista do 
vereador Professor 
Samuel, na última 
segunda-feira (17) 

mos lares para todos”, acres-
centou. 

O que deveria ter se en-
cerrado com os discursos de 
Joana e Samuel, acabou en-
contrando eco no plenário e 
outros vereadores aproveita-
ram para se posicionar sobre o 
assunto. 

Após vários argumentos 
apresentados, o vice-presi-
dente da casa, Felipe Souza 
(PTN), que presidia a sessão, 
salientou que a Câmara é 
uma casa que legisla e não 
um canil. “Não concordo que 
assunto seja debatido numa 
manhã inteira. Não estamos 
aqui para cuidar de cachorro. 
Nada contra, até porque eu 
tenho um em casa, mas aqui 
não é um local adequado para 
estar com os cachorros no es-
tacionamento”, argumentou. 

direitos dos animais. 
Para se explicar, Professor 

Samuel afirmou que não parou 
o carro porque depois do aci-
dente, viu “Pretinha” correndo 
para debaixo de outro veícu-
lo. “Parece que eu era um fora-
gido, porque pegaram a placa 
do meu carro e até a filma-
gem. Não precisava tudo isso. 
Agora, eu não preciso denegrir 
a imagem de alguém para me 
promover”, rebateu. 

Ainda em seu discurso, o 
parlamentar chamou a aten-
ção para a direção do Legis-
lativo para tomar providências 
sobre a retirada dos cachorros 
do local e remanejá-los. 

Defendendo-se das declara-
ções de Samuel, Joana D’Arc 
disse que procurou as ima-
gens do circuito interno da Câ-
mara e ao descobrir o cau-
sador do atropelamento, ligou 
para o colega para que ele se 
manifestasse sobre o aciden-
te que, para ela foi “gravíssi-
mo”. “Não preciso denegrir a 

Professor Samuel afirmou que não parou o carro porque viu “Pretinha” correndo  
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imagem de ninguém. Sou pro-
tetora de animais com muito 
orgulho. Não preciso engra-
decer o meu nome por conta 
da mídia”, alegou Joana. 

Joana ponderou que desde 
que assumiu como vereadora, 
vem fazendo ações com o in-
tuito de preparar os cães para 
adoção. “A solução não é re-
tirar eles daqui, porque não 
existe lugar para eles ficarem. 
Daqui a um tempo consegui-
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