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CLÍNICAS ADEREM A APLICATIVO QUE TEM VACINA A DOMICÍLIO. P. 2

Feira conta atualmente 
com 12 barracas e garante 
oportunidade de trabalho 

e renda para os produtores 
rurais da cidade

CULTIVO FAMILIAR

Feira de São Gonçalo está 
de cara nova. Barraqueiros 

ganharam tendas, 
uniformes e crachás de 

identificação. P. 2
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TESTE DRIVE-THRU

Secretaria de Saúde de São Gonçalo amplia 

atendimento para que população 

 descubra se já teve Covid-19. P. 2Niterói& região



Niterói & região

Feira de Agricultura Familiar de SG 
ganha cara nova com padronização
Local oferece produtos livres de agrotóxicos, funcionando sempre às terças e sextas-feiras, das 8h às 13h
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Feira de 
Agricultura 

Familiar 
ganha nova 

estrutura

A 
Feira de Agricultu-
ra Familiar de São 
Gonçalo, no Centro 
da cidade, está de 

cara nova. Os expositores 
receberam, ontem, tendas 
padronizadas, uniformes 
e crachás de identificação. 
Quem passa pelo local pode 
aproveitar para comprar 
produtos livres de agrotóxi-
cos, como frutas, verduras, 
legumes e hortaliças. 

À disposição da população 
sempre às terças e sextas-fei-
ras, das 8h às 13h, a feira con-
ta atualmente com 12 bar-
racas, garantindo trabalho 
e renda para os produtores 
rurais do município, como 
é o caso de Elita de Lima, de 
59 anos, moradora de uma 
agrofloresta em Guaxindiba 
com o marido e três filhos.

“Meu filho do meio adoe-
ceu, foi diagnosticado com 
esquizofrenia, então surgiu 
essa oportunidade que me 
ajudou muito financeira-
mente. Além disso, ele tam-
bém me acompanha na feira, 

Clínicas aderem a aplicativo de vacinação em domicílio
Ferramenta criada no isolamento social para suprir demanda reprimida já conta com mais de 40 unidades particulares em três estados

REPRODUÇÃO

O usuário insere o endereço onde quer receber a aplicação da vacina

preencher a carteira de vaci-
nação manualmente, inserin-
do vacinas já tomadas e suas 
respectivas datas, ou por en-
viar uma foto da carteira atual 
impressa pelo próprio aplicati-
vo, que é montada em até dois 
dias úteis pela equipe do app.

“Desenvolvemos este re-
curso porque acreditamos ser 
muito útil para pessoas de to-
das as idades, em especial para 
mães com crianças de zero a 
seis anos, que têm um calendá-
rio mais intenso de vacinação, 
mas também para os adultos 
que muitas vezes não sabem 
que vacina tomar e nem quan-
do”, comenta Cristiano, que faz 
um alerta: “Quem tiver com 
receio de colocar as vacinas 
em dia nos postos de saúde 
pode utilizar o Vacine.me 
para agendar a aplicação da 
vacina em casa. O importan-
te é não deixar de se vacinar, 
principalmente crianças.”

Uma startup acaba de lan-
çar um serviço inédito, desen-
volvido no Brasil, de vacinas 
em domicílio através do apli-
cativo Vacine.me. Inspirada 
em um app de comida deli-
very, a ferramenta oferece to-
dos os tipos, marcas e preços 
do produto, para que seus 
usuários comparem, com-
prem e agendem a aplicação 
com a clínica de sua escolha, 
com segurança e sem taxas, 
no conforto de casa. De acor-
do com o Ministério da Saúde, 
em meio à pandemia, a pro-
cura por serviços médicos di-
minuiu devido ao medo da 
população de contrair o novo 
coronavírus. Nesse contexto, 
manter o calendário de vaci-
nas em dia se tornou um desa-
fio que vem sendo enfrentado 
com campanhas de conscien-
tização sobre o tema. Pela pri-
meira vez em quase 20 anos, o 
Brasil não atingiu a meta para 

nenhuma das principais vaci-
nas indicadas a crianças de até 
um ano completo.

O aplicativo, disponível 
no Google Play e App Store, 
é gratuito e bem simples de 
usar: o usuário insere o en-
dereço onde será a aplica-
ção, seleciona a(s) vacina(s) 
que deseja e aparecerão as 
clínicas próximas disponí-
veis, das quais seleciona uma 
e agenda dia e horário. O app 
oferece imunização para to-
das as faixas etárias: gestan-
tes, bebês, crianças, adoles-
centes, adultos e idosos. No 
Vacine.me há vacinas contra 
poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, meningite, HPV 
bivalente, meningocócica 
ACWY e B, pneumocócica 
13 e 23, rotavírus, gripe, he-
patites A e B, BCG, sarampo, 
caxumba, rubéola, catapora, 
febre amarela, herpes zóster, 
entre outras que muitas pes-

soas nem sabem que existe, 
como a vacina contra den-
gue, ainda pouco difundida.

“A ferramenta nasceu na 
hora certa porque, devido ao 
isolamento social, existe hoje 
uma grande demanda repri-
mida que poderá ser suprida 
pela rede particular presente 
no aplicativo, que já conta com 
mais de 40 clínicas nas cidades 
do Rio de Janeiro, Niterói, São 
Gonçalo, Duque de Caxias, al-
gumas no estado de São Paulo, 
como a capital e Osasco, em 
Minas Gerais e em breve tam-
bém Goiás e Brasília. A ideia é 
estar presente em todo o país 
até o final deste ano”, descreve 
Cristiano Caldas, sócio e dire-
tor comercial da empresa.

Além de pedir vacinas em 
casa, o Vacine.me disponibili-
za uma ferramenta para mon-
tar carteirinhas de vacinação 
virtuais de forma muito sim-
ples. O usuário pode optar por 

Teste rápido de Covid-19 em drive-thru
Secretaria de Saúde 
de São Gonçalo 
amplia 
atendimento e 
número de unidades 
realizando o exame: 
agora são 13 postos
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Tenda do estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas

Foi ampliado para toda a po-
pulação, até amanhã, o ser-
viço de teste rápido da Co-
vid-19 na modalidade drive-
thru, inicialmente focado em 
motoristas de aplicativo, ta-
xistas e entregadores de de-
livery em motos e bicicletas. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde está disponibilizan-
do uma tenda no estaciona-
mento do Centro de Tradi-
ções Nordestinas,  no bairro 
de Neves, para atender todos 
que passam pelo local, inclu-

sive pedestres, gratuitamen-
te. Os testes podem ser feitos 
das 11h às 16h.

Com a ampliação do ser-
viço, iniciado no último dia 

4, o intuito é atender ainda 
mais pessoas e impedir o 
contágio da doença. “Mui-
tos trabalhadores acabam 
sem tempo para realizar o 

teste devido ao dia a dia ata-
refado. Então, é importante 
dar esta opção para a popu-
lação”, acredita o secretário 
de Saúde, Jefferson Antunes, 
ressaltando a necessidade 
de o gonçalense ir munido 
do documento de identida-
de para ser apresentado na 
hora de realizar o exame.

A Secretaria de Saúde 
também ampliou o número 
de unidades que estão reali-
zando o teste rápido na cida-
de. Agora são 13 postos: po-
los sanitários Rio do Ouro, 
Porto do Rosa, Alcântara, 
Zé Garoto e Jardim Catari-
na; Centro de Triagem no Zé 
Garoto; Clínicas da Família 
Mutondo e Barro Vermelho; 
Hospital Franciscano Nossa 
Senhora das Graças, mais co-
nhecido como Hospital das 
Freiras; Clínica da Criança, 
no Zé Garoto; e PAMs Coe-
lho, Neves e Alcântara.

Shopping está 
coletando 
doações de 
brinquedos para 
creche de Ipiíba

Um Natal Solidário
SÃO GONÇALO SHOPPING / DIVULGAÇÃO

Shopping arrecada brinquedos

O São Gonçalo Shopping irá 
arrecadar brinquedos em 
bom estado para alegrar o 
Natal de crianças em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial. A campanha Natal So-
cial, que acontece entre os 
dias 16 de novembro e 4 de 
dezembro, coleta doações 
para a instituição Creche 
Mães Trabalhadoras, em 
Ipiíba. As doações podem 
ser depositadas na caixa 
coletora da campanha, no 
2º piso do estabelecimento. 

“Devido à pandemia, os 
brinquedos arrecadados 
serão higienizados antes 
de serem entregues, zelan-

do pela segurança dos nossos 
colaboradores e, claro, dos pe-
queninos”, informa Ana Paula 
Niemeyer, responsável pelo 
Marketing da Aliansce Sonae, 
que administra o shopping. 

Além da campanha solidá-
ria, o shopping vai sortear um 
automóvel. Os clientes vão ga-
nhar um cupom a cada R$ 250 
em notas fiscais das lojas par-
ticipantes. Mais informações 
pelo site www.saogoncalosho-
pping.com.br.

há muitos agricultores que 
precisam dessa atenção, 
do apoio do poder público, 
e é isso que estamos fazen-
do nos últimos anos. Temos 
incentivado a agricultura 
ecológica, sem componen-
tes químicos, para levar ali-
mentos de qualidade para as 
casas gonçalenses”, afirma.

A subsecretária de De-
senvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Servi-
ços, Valéria Dias, completa 
que o governo tem mantido 
diálogo constante com a ca-
tegoria, ouvindo as reais ne-
cessidades de cada um deles. 
“Isso faz com que o agricul-
tor se sinta respeitado e pres-
tigiado pelo poder público 
municipal. E foi através des-
se método de trabalho que 
avançamos”, garante. 

A feira conta com apoio do 
Instituto de Terras do Estado 
do Rio de Janeiro (Iterj), da 
Associação dos Assentados 
da Fazenda Engenho Novo, 
da Emater-RJ e do Sindicato 
dos Produtores Rurais. 

o que ajuda em sua reinser-
ção social. Sempre trabalhei 
com agricultura, mas antes 
eu vendia na minha própria 
casa para os amigos. Essa 
mudança nas nossas vidas 
foi uma bênção”, explica.

Para o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tec-
nologia, Agricultura, Pesca 
e Trabalho, Evanildo Barre-
to, é importante incentivar 
este setor na cidade. “Aqui 
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