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Transferência de policial 
para Brasília é suspensa

A transferência do ins-
petor da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF-AM) Marzio 
Deon Rezende, baleado no 
Rio de Janeiro, durante a 
realização dos Jogos Olím-
picos, para o hospital Sa-
rah Kubitschek, em Brasília 
(DF), foi suspensa, devido à 
instabilidade no seu quadro 
de saúde.

De acordo com infor-
mações da assessoria de 
comunicação da PRF-AM, 
a situação do servidor fe-
deral, que foi enviado ao 
Rio de Janeiro para reforçar 
o sistema de policiamen-
to, ainda é bastante deli-
cada, o que impossibilita 
qualquer ação de locomo-
ção para outro Estado. A 
transferência estava pre-
vista para acontecer na 
segunda-feira (22).

O órgão ressaltou que 
desde a última semana, 
Marzio, que apresentou 
melhoras e logo em seguida 
piorou, continua respirando 
com ajuda de aparelhos.

Devido ao trauma cer-
vical e o rompimento de 
medula na altura da c6, 
provocado pelos disparos 
que atingiram o abdome e 
o tórax da vítima, a equipe 
médica do hospital esta-
dual Getúlio Vargas, onde 
ele se encontra internado, 
solicitou a transferência 
para o hospital Sarah Ku-
bitschek, que atualmente é 
referência no tratamento 
de traumas desta natureza.

A PRF-AM destacou que 
mesmo com todas as ope-
rações montadas nos úl-
timos dias para capturar 
os suspeitos do atentado 
à vida de Marzio, ainda 
não há informações sobre 
o paradeiro dos crimino-
sos. No entanto, o órgão 
ressaltou que os respon-
sáveis pelos disparos já 
foram identifi cados.

Desde a tentativa de 
assalto, ocorrida no dia 
13 deste mês, duas ope-
rações da PRF, em parce-
ria com as polícias Civil e 
Militar do Rio de Janeiro, 
foram defl agradas. 

BALEADO NO RIO

Nutrição como parte de 
tratamento é debatida

Estudantes e profi ssionais 
de saúde estiveram reuni-
dos na terça-feira (23), para 
debater a nutrição clínica 
de pacientes internados. O 
“1º Simpósio de Nutrição” 
foi realizado no auditório 
do pronto-socorro (PS) do 
hospital Delphina Rinaldi 
Abdel Aziz, na Colônia Ter-
ra Nova, Zona Norte. Tão 
importante quanto os me-
dicamentos prescritos pelos 
médicos, a alimentação in-
fl uencia diretamente para uma 
boa recuperação.

O “Simpósio de Nutrição” 
contou como palestrantes 
profi ssionais com vasta ex-
periência em nutrição clínica 
que atuam na área pública, 
acadêmica e na iniciativa 
privada e foi uma realização 
do PS Delphina Aziz. O evento 
foi gratuito e todas as 160 
vagas foram preenchidas.

Na abertura, o secretário– 
executivo-adjunto de Aten-
ção Especializada da Capital, 
Wagner William de Souza, 
da Susam, ressaltou que os 
temas abordados no simpó-
sio são de extrema importa. 
“Eu sou médico da área da 
terapia intensiva e sei da 

importância da nutrição clíni-
ca. São vários fatores, entre 
eles a nutrição, que, quando 
não são considerados, po-
dem tornar a estadia de um 
paciente na internação mais 
prolongada e, assim, ele pode 
vir a ter várias complicações, 
entre elas as infecções hos-
pitalares. Precisamos estar 
nos atualizando sempre, e o 
evento reuniu pessoas que 
se dedicaram ao estudo e à 
pesquisa”, disse.

O diretor da unidade, Re-
mídio Vizzotto Júnior, afi rmou 
que a troca de experiência 
durante o simpósio resultará 
em mais segurança aos pa-
cientes no Amazonas, uma 
vez que o evento reuniu pro-
fi ssionais que atuam em vá-
rias instituições de saúde da 
capital e contou, ainda, com 
representantes do interior. 

“Programamos esse even-
to com o objetivo de abordar 
a ciência da nutrição nos mais 
diversos campos, explicando 
o papel da área na evolução 
clínica e recuperação do pa-
ciente”, disse Cássia Kellen, 
responsável técnica de nu-
trição do PS Delphina Aziz 
e coordenadora do evento. 
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Evento abordou a importância da nutrição na recuperação do paciente
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Inspetor da PRF-AM foi atingido quando deixava o plantão 

Voluntários se preparam 
para atuar em campanha

A p r o x i m a d a m e n t e 
200 voluntários devem 
participar, no próximo 
sábado (27), em Ma-
naus, do “McDia Feliz 
2016”. O evento de 
abrangência nacional 
acontecerá em todas 
as lojas da McDonald’s 
da capital amazonen-
se. Os voluntários re-
ceberam treinamento 
da universidade Está-
cio, em parceria com o 
Grupo de Apoio à Crian-
ça com Câncer (GACC), 
entidade que será be-
neficiada, no Amazonas, 
com a renda das ven-
das das camisas e dos 
sanduíches Big Mac.

A Estácio, que apadri-
nha os eventos que se-
rão realizados nas lojas 
do Manauara e do Ama-
zonas Shopping, ambos 
na Zona Centro-Sul, le-
vará 25 colaboradores 
para a ação. Um deles é 
o auxiliar de secretaria 
Francisco de Assis, que 
participará pela primei-
ra vez do “McDia Feliz”. 
Motivado pelo carinho 
que tem pelas crianças, 
em especial pela filha, 
de 7 anos, ele conta já 
estar recrutando refor-
ços para a iniciativa. 

“Já chamei a namo-
rada e outras pessoas 
também. Acredito que 
mais gente ainda vai se 
engajar”, afirmou.

Paraplégico desde que 
foi baleado ao reagir a 
um assalto, em 2010, 
Francisco afirma que o 
incidente representou 
uma grande mudança 
de comportamento em 

sua vida e o levou para 
o voluntariado. “Antes 
do assalto, eu era ego-
ísta, não gostava de 
ajudar ninguém e dizia 
que nunca iria preci-
sar de ajuda. Depois, 
eu estava precisando 
de todos e mudei meu 
pensamento. Hoje, sei 
que posso ajudar outras 
pessoas”, destacou.

Tickets
Quem quiser adquirir 

antecipadamente um ti-
cket para o “McDia Feliz” 
pode entrar em contato 
com o GACC (avenida 

Domingos Jorge Velho, 
nº 14, próximo à Polícia 
Federal (PF), bairro Dom 
Pedro 2, Zona Centro-O-
este), ou pelo telefone 
(92) 3659-5000. Os ti-
ckets devem ser tro-
cados por sanduíches 
Big Mac, no dia 27, em 
uma das quatro unida-
des do restaurante si-
tuados no Manauara, 
Amazonas Shopping, na 
avenida Djalma Batista, 
todos na Zona Centro-
Sul ou Shopping Ponta 
Negra, Zona Oeste.

‘MDIA FELIZ’

Massa de ar ameniza 
temperatura na cidade
Segundo o Inmet, Manaus deve ter céu nublado a parcialmente nublado com chuva, e temperatura variando de 25 ºC a 34 ºC
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Chuva rápida registrada ontem pela manhã em Manaus, equivalente a 41,9 milímetros, é típica da estação, segundo informações do Sipam 

Uma massa de ar polar 
que está sobre Manaus 
deixou as temperatu-
ras mais baixas duran-

te todo o dia de ontem (23). 
Na capital, os termômetros de 
rua chegaram a marcar 25°C 
durante o meio-dia, hora em 
que os aparelhos, geralmente, 
registram pico de temperatura. 
No entanto, conforme o Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), a mínima ofi cial regis-
trada na cidade foi de 24 °C. O 
tempo nublado deve permane-
cer pelos próximos dias.

De acordo com o chefe da 
divisão do Sistema de Prote-
ção da Amazonia (Sipam), em 
Manaus, Ricardo Dallarosa, a 
massa de ar polar chega a lati-
tudes mais baixas como ontem, 
pelo menos uma vez ao ano. Na 
Amazônia, os efeitos da fria-
gem são sentidos mais ao sul da 
região, que compreende os Es-
tados do Acre, Rondônia, Mato 
Grosso e alguns municípios 
ao sul do Amazonas. 

“As temperaturas baixas fo-
ram registradas em todo o sul 
da região amazônica e sudoeste 
do Estado do Amazonas. Esses 
eventos são chamados de fria-
gens e em casos mais intensos 

ao hemisfério Norte, atingindo 
o povoado de Iauareté, em São 
Gabriel da Cachoeira”, informou 
o Sipam, por meio de nota.

A friagem ocorre devido à 
penetração de massas de ar 
frio mais intensas e são comuns 
durante o inverno no hemisfério 
sul, onde ocorre um aumento 
signifi cativo de sistemas fron-
tais que passam pela Região 
Sul do Brasil.

Chuvas
Conforme registro meteo-

rológico do Sipam, somente 
no mês de agosto já choveu 
a quantidade equivalente a 
41,9 milímetros, registro 
que está dentro da média, 
que é de 39 a 64 milíme-
tros. O número de dias com 
ocorrência de precipitação 
também esteve dentro do 
esperado, sendo quatro dias, 
quando a média é entre 
seis e oito dias.

A chuva rápida ocorrida on-
tem é típica da estação. A 
previsão para os próximos dias 
é de altas temperaturas com 
possibilidade de também ocor-
rer chuvas rápidas. Segundo o 
Inmet, a temperatura esperada 
para hoje é de tempo nublado 
a parcialmente nublado com 
chuva, a mínima esperada é de 
25 ºC e a máxima, 34 ºC.

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
DA EQUIPE DO AGORA

GERSON FREITAS

AJUDA

Renda obtida com 
as vendas dos 
sanduíches e das 
camisetas será 
revertida ao Grupo 
de Apoio à Criança 
com Câncer (GACC), 
entidade que 
será benefi ciada 
no Amazonas
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