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Simpósio reúne
pesquisasnaFMT

A Fundação de Medicina
Tropical (FMT) promove, des-
de ontem até hoje, o “4º Sim-
pósio do Programa de Pós-
Graduação em Medicina Tro-
pical”. Duranteoevento serão
apresentadas pesquisas de
estudantes de doutorado da
instituição nas áreas de HIV,
Acidentes Ofídicos, Tubercu-
lose, Malária, Leishmaniose,
Zika vírus e Hanseníase. O
evento acontece de 8h às
17h, nasededa fundação, que
fica localizada na avenida Pe-
dro Teixeira, bairro Dom Pe-
dro, Zona Centro-Oeste.

Mostra tecnológicade
‘cientistas júniores’

Os resultados de quase
20 projetos desenvolvidos
por 26 alunos de seis escolas
públicas do Amazonas no âm-
bito do Programa Estratégico
de Indução à Formação de Re-
cursos Humanos em Tecnolo-
gia da Informação serão apre-
sentados hoje e amanhã, no
Seminário eMostra de Ensino
Tecnológico do RH-TI, na Es-
cola Estadual Senador Petrô-
nio Portella, bairro Dom Pe-
dro, ZonaCentro-Oeste, a par-
tir das 8h30.
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Assim como no ano passado, a campanha vai atender crianças do AbrigoMonte Salém e do Lar Francisco de Assis
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Até o próximo dia 19, o Grupo de
Trabalho de Humanização
(GTH) do Pronto-Socorro do
Hospital Delphina Rinaldi Ab-
del Aziz, na Zona Norte, está ar-
recadando brinquedos, alimen-
tos não perecíveis e roupas que
serão doados para instituições
que cuidam de crianças em si-
tuação de vulnerabilidade so-
cial. A ação faz parte da campa-
nhaNatal Solidário.
As doações podem ser feitas

em horário comercial, de 8h às
17h, em dois locais: Pronto-So-
corro Delphina Rinaldi Abdel
Aziz, na avenida Torquato Tapa-
jós, s/n, ou no escritório do Ins-
tituto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento (Imed), na
avenida Djalma Batista, 3.000,
edifício Amazon Flat, sala 37.
De acordo com a presidente

do GTH, Cássia Kellen, as doa-
ções serão feitas para o abrigo

Monte Salém, no bairro Tarumã,
Zona Oeste, e o Lar Francisco de
Assis, no bairro Santa Etelvina,
Zona Norte. Os itens arrecada-
dos vão ser entregue nos próxi-

mos dias 21 e 22. A meta é au-
mentar a arrecadação deste ano.
“No ano passado, 200 brin-

quedos e mais 150 quilos de ali-
mentos não perecíveis foram ar-

recadados e doados para essas
instituições. Este ano vamos
manter a parceria e esperamos
ultrapassar as arrecadações por-
que esses locais, que acolhem

crianças e adolescentes em si-
tuação de risco, sobrevivem ape-
nas de doação, ou seja, precisam
da ajuda de todos”, ressaltou.
Cássia explicou os motivos

de a campanha arrecadar não
somente brinquedos, mas tam-
bém alimentos não perecíveis e
roupas. “O brinquedo faz a ale-
gria das crianças, o alimento é
fundamental para a sobrevivên-
cia delas porque as instituições
vivem de doação e as roupas,
além de serem para as crianças,
também servem para o brechó
que as instituições fazem para
arrecadação de recurso finan-
ceiro”, destacou.
Os brinquedos e as roupas po-

dem ser novas e/ou usadas, mas
precisamestar embomestadode
conservação. Conforme Cássia
Kellen,não temnadamais impor-
tante do que ajudar o próximo. “É
gratificante poder contribuir com
o Natal destas crianças, que pre-
cisam desde o creme dental ao
lençol de cama”, observou.


