
Manaus, terça-feira, 25 de julho de 2017 B3DIA A DIA 
|  URGÊNCIA  |  EMERGÊNCIA  | 

Hospital realiza 14,5 mil 
atendimentos na cidade 
Delphina Aziz superou a meta de atendimento em seis meses e também conseguiu zerar, no mês passado, as filas de espera para 
realização de exames de ecocardiograma infantil, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva, mamografia, entre outros 

Oitocentos objetos são 
apreendidos em presídio 

Sejusc promove campanha 
contra o tráfico humano 

|  CDPM  |  
|  EXPLORAÇÃO  |  

Oitocentos objetos ir-
regulares foram apreendi-
dos na operação Chaw Pã 
4, no Centro de Deten-
ção Provisória Masculino 
(CDPM),  no quilômetro 
8 da rodovia BR-174, na 
manhã de ontem (24).  

De acordo com o tenen-
te da Polícia Militar (PM), 
Oliveira Filho, foram en-
contrados no local 39 celu-
lares, 361 armas brancas, 
221 trouxinhas de entor-
pecentes, 16 barras de 
ferro, 25 baterias de ce-
lular, 20 chips de celular, 
sete carregadores de ce-
lular, oito pen-drives, qua-
tro chaves de fenda, cinco 

tesouras, 94 cordas, entre 
outros materiais não divul-
gados pelas autoridades. 

A operação iniciou às 
6h de segunda-feira, com 
a presença de militares do 
Exército, grupos especiali-
zados da Polícia Militar e 
Civil, agentes da Secreta-
ria de Administração Pe-
nitenciária (Seap), além do 
apoio do Corpo de Bom-
beiros, Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu), Eletrobras, Mari-
nha e Aeronáutica. 

As operações com a 
presença de militares do 
Exército iniciaram após a 
morte de 56 detentos em 

uma rebelião no Complexo 
Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj), no dia 1º de 
janeiro. A rebelião resul-
tou na fuga em massa 
de detentos do Compaj e 
do Instituto Penal Antô-
nio Trindade (Ipat). Após o 
massacre no Compaj, mais 
detentos foram assassina-
dos no CDPM, UPP e na 
cadeia desativada Raimun-
do Vidal Pessoa. 

No dia 17 de julho, 
uma operação de var-
redura apreendeu tele-
visões, armas, drogas, 
fogão e outros materiais 
na Unidade Prisional do 
Puraquequara (UPP). 

Com objetivo de contri-
buir para a erradicação dos 
crimes de tráfico de pesso-
as e de exploração de ado-
lescentes para fins sexuais, 
a Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cidada-
nia (Sejusc) realiza a 3ª edi-
ção da campanha “coração 
azul contra o tráfico de pes-
soas”, que ocorre de 26 a 
30 de julho em Manaus. 
O evento contará com vi-
deoconferência e distribui-
ção de material informativo 
para os outros 61 municí-
pios do Amazonas. 

A semana estadual de 
enfrentamento ao tráfico 
de pessoas inicia no próxi-
mo amanhã (26) às 8h, no 
porto Ceasa, Zona Sul de 
Manaus, com uma abor-
dagem educativa junto 
aos barqueiros, feirantes 
e frequentadores do local.  
“Assim como os aeropor-
tos e rodoviárias, portos 
fazem parte do proces-
so de concretização desse 
crime que tem como fim 
a exploração da pessoa, 
seja ela, sexual, para tra-
balho forçado, remoção 
de órgãos, casamento ser-
vil, entre outros. Por isso, 
é necessário informar a 
população e alertar sobre 
essa prática que é invisí-
vel, porém, ainda cometi-
da, na maioria dos casos, 
por aliciadores que sabem 
abordar e encantar a víti-

Exército participou da operação Chaw Pã 4, na unidade prisional 

Unidade de saúde Delphina Aziz foi inaugurada em 2014 e hoje está superando metas de atendimento 
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ma com promessas de um fu-
turo financeiro melhor”, ex-
plica a secretária da Sejusc, 
Graça Prola.  

“Em muitos casos, são os 
taxistas que transportam as 
vítimas, porém, não sabem 
que estão sendo usados e/ou 
que o passageiro está em peri-
go. Será uma oportunidade de 
trocarmos ideias e informá-los 
sobre como identificar o crime 
e denunciar com segurança, 

entre outras questões relacio-
nadas ao tema”, diz Prola. 

 
Abordagem educativa 
Outra ação em massa com 

os taxistas acontecerá qu-
inta-feira, dia 27 de julho, 
das 15h às 17h, em vários 
pontos de táxi, que vão re-
ceber abordagem educativa 
com panfletagem e distribui-
ção de material informativo 
sobre o tráfico humano. 

De janeiro a junho 
deste ano, o Hospi-
tal e Pronto-Socorro 
(HPS) Delphina Aziz, 

na Zona Norte, superou a meta 
de atendimento de urgência 
e emergência para 14,5 mil. 
A unidade também conseguiu 
zerar, no mês passado, as filas 
de espera para a realização de 
seis tipos de exames: ecocar-
diograma infantil, tomografia 
computadorizada, endoscopia 
digestiva, colonoscopia, retos-
sigmoidoscopia e mamografia. 

“Estamos dando uma outra 
realidade à saúde pública do 
nosso Estado. A abertura total 
dos procedimentos do Delphi-
na Aziz, junto com demais in-
vestimentos nos grandes hos-
pitais, vai contribuir no nosso 
projeto de otimizar o atendi-
mento, agilizar os procedimen-
tos e acabar com filas de espe-
ra”, disse o governador interino 
David Almeida, ao anunciar 
que também pretende abrir, 
nos próximos dias, o Centro de 
Nefrologia da Fundação Hos-
pital Adriano Jorge, (FHAJ), o 
que vai garantir que a oferta 
de tratamento de hemodiálise 
dobre no Estado.  

Os resultados são reflexos 
das ações projetadas no plano 
emergencial de saúde, coloca-

do em prática pelo governa-
dor David Almeida, cuja meta 
é reduzir e até zerar as filas 
de atendimento na rede Es-
tadual de Saúde. No hospi-
tal e pronto-socorro, que é o 
maior do Amazonas, as inter-
nações também aumentaram 
em 21,5%, nos primeiros cinco 
meses deste ano, em compara-
ção ao mesmo período no ano 
passado. 

Recentemente, o governa-
dor anunciou que, em breve, 
estará colocando em funcio-
namento a área hospitalar do 
Delphina Aziz que está pronta.   

 
Histórico 
O HPS Delphina Aziz foi 

inaugurado em 2014 e hoje 
conta com dez consultórios e 
62 leitos de pronto-socorro. 
Em fevereiro de 2017, o go-
verno do Estado colocou em 
funcionamento o centro de di-
agnóstico com um moderno 
parque de imagens reforçando 
a rede estadual com a oferta 
de exames de alta complexida-
de. Desde que foi inaugurado, 
o centro de diagnóstico ofer-
tou mais de 58 mil exames para 
a rede estadual de saúde, em 
treze especialidades, ajudando 
a diminuir a fila do Sistema de 
Regulação (Sisreg). 
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