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Hemonúcleo de SG implora por
sangue: estoque é insuficiente
MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Coleta semanal
tem sido
equivalente à de
um dia. Unidade
precisa de 20
bolsas por dia
para suprir as
cinco hospitais
IRMA LASMAR
irma.lasmar@odia.com.br

A

pós uma semana com
desempenho equivalente a um dia, o
Hemonúcleo de São
Gonçalo faz um apelo para a
população: a média atual de
10 doações por dia precisa subir para 20. O local, que atende às cinco unidades de saúde
do município vinculadas ao
SUS, na manhã de segunda-feira contava com apenas 19
bolsas de sangue, quando seria necessário um estoque de
85 bolsas para manter o pleno funcionamento, de acordo
com o diretor do Hemonúcleo,
Dr. João Carlos Leão Pereira.
“Estamos preparados e seguimos todos os protocolos
de segurança sanitária para
atender a população da melhor forma possível durante a
pandemia. Convoco a população a ajudar. Doar é um ato de
amor”, disse o diretor.

Atualmente, o
banco de sangue
conta com apenas
19 bolsas, mas são
necessárias 20
unidades por dia

Para doar é necessário estar
em boa condição de saúde, ter
entre 18 e 60 anos, não ter nenhuma doença transmitida
pelo sangue, nem qualquer
processo inflamatório, não
ter feito piercing e tatuagem
há menos de um ano. Menores de idade, entre 16 e 18 anos
incompletos, podem doar so-

mente com a autorização dos
pais ou responsáveis. Pessoas
que já tiveram Covid podem
doar, uma vez que não há
confirmação de contaminação por transfusão de sangue.
Contudo, no protocolo adotado, a pessoa precisa esperar 30
dias para doar, respeitando a
janela necessária para evitar

o contágio tradicional no ambiente da unidade.
Uma das doadoras desta
semana foi Ana Maria Nascimento, de 60 anos, moradora
do Porto Velho, que destacou
a importância deste ato ao
próximo. “Sempre fui doadora, doando pelo menos uma
vez por ano. Quando você doa

seu sangue, você está doando
vida. Faço isso como um ato de
amor”, exclamou.
O hemonúcleo funciona na
Praça Estephânia de Carvalho
s/n, ao lado do Polo Sanitário
Washington Luiz, no bairro
Zé Garoto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Vacinação antirrábica em Maricá começa no sábado
A campanha será dividida em duas etapas pela Secretaria de Saúde. Imunização dos animais se estende até o dia 12 de março
MARCOS FABRÍCIO / DIVULGAÇÃO

A campanha de vacinação
antirrábica em Maricá foi dividida em duas etapas pela
Secretaria de Saúde. A primeira acontece no próximo
sábado, no primeiro e segundo distritos (Centro e Ponta
Negra), e o drive-thru de 1º a
05 de março. A segunda etapa será no dia 06, para o 3º e
4º distritos (Inoã e Itaipuaçu) enquanto o drive-thru de
8 à 12 do mês que vem.
Para a imunização o tutor do animal deve leva-lo na
guia e, quem tiver, colocar
focinheira nos cachorros de
porte médio a grande a fim
de evitar brigas com outros
animais. Não será necessária a carteira de vacinação do
animal, pois será entregue

um comprovante de vacinação datado.
Por conta da pandemia
da Covid-19, não houve campanha de vacinação no ano
passado, logo é de extrema
importância que os tutores
levem seus animais para serem vacinados este ano. Todas as pessoas deverão estar
de máscara e respeitando o
distanciamento social de, no
mínimo, um metro e meio.
“Entendendo que a vacinação antirrábica é de total
importância para a saúde
pública, a Secretaria de Saúde de Maricá compreende
que não pode ser mais adiada. Entretanto, todos devem
tomar os cuidados necessários devido ao momento de

Pets dos moradores de Maricá começam a receber imunização neste sábado. Campanha vai até dia 12

pandemia que ainda enfrentamos e esperamos a adesão
da população para que estejamos todos em segurança”,
ressalta a secretária de Saúde de Maricá, Simone Costa.
A coordenadora de Vigilância em Saúde, Micheli
Ferreira, pede a colaboração
da população maricaense
para que esta evite aglomerações. “Começamos hoje a
colocar cartazes pela cidade
e nos postos de vacinação e
de saúde para divulgação dos
locais e das datas da campanha. Teremos drive-thru nos
dois momentos da vacinação
justamente para agilizar o
trabalho, dar mais velocidade. Assim, as pessoas vão esperar menos”, comenta.

Pátio Alcântara homenageia mulheres na ação #EmpoderaEla
A comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no dia 8 de março, terá como tema o trabalho delas na saúde e na ciência
DIVULGAÇÃO

Para celebrar o Dia da Mulher,
comemorado em 8 de março, o
Pátio Alcântara vai promover
a ação #EmpoderaEla, tendo
como tema ‘mulheres na saúde e na ciência’, em reconhecimento à relevância do papel
delas no combate à pandemia.
A ação convida os clientes a
participar, influenciar e contribuir com as discussões sobre empoderamento feminino
e equidade de gênero, temas
fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.
Para participar do movimento, até o dia 7, os clientes de-

vem publicar frases autorais
(inspiradoras no post oficial)
no Instagram (@patioalcantara), usando a hashtag #EmpoderaEla. No dia 8, o estabelecimento vai convidar as
mulheres a postarem fotos utilizando os stickers das frases
selecionadas, realizando um
grande “adesivaço digital”.
Ainda, de 1º a 8 de março, o
Pátio Alcântara vai promover
uma mostra fotográfica, no
2º piso, que vai homenagear
cinco funcionárias do Pronto
Socorro Central de São Gonçalo (PSC), representando todas

Shopping enaltece a mulherada em ação na ciência e da saúde

aquelas que trabalham incansavelmente contra a disseminação do coronavírus.
As homenageadas serão a enfermeira Lorenna Fabrícia
Coutinho Matheus, a técnica
de enfermagem Nayara da Silva Rosa, a fisioterapeuta Ariana da Silva de Carvalho, a auxiliar de serviços gerais Maria
Elda Francisca Felipe, e a farmacêutica Clarisse Custódio
Quintanilha.
“Além de destacar o empoderamento feminino e valorizar as mulheres que estão
na linha de frente, o objetivo

da exposição é prestigiar a
força das mulheres São Gonçalenses e sua atuação inspiradora na vida e no serviço à
sociedade”, ressalta Tatiana
Antunes, coordenadora de
marketing do shopping.
O Pátio Alcântara fica localizado na Praça Carlos Gianelli
s/nº , em Alcântara, São Gonçalo. Funciona de segunda a
sábado, das 9h às 21h.
Mais informações através
do telefone (21) 2602-3950,
do WhatsApp: (21) 6658-1511
ou do site www.patioalcantara.com.br.

