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AMOR AO TRABALHO

Na linha de frente transportando pacientes e 

vacinas contra o coronavírus, piloto do Corpo 

de Bombeiros relata seus desafios. P. 2

LUIZ OTÁVIO JÚNIOR / DIVULGAÇÃO

SHOPPINGS HOMENAGEIAM AS MULHERES DA SAÚDE E DA CIÊNCIA. P. 2

AJUDA 

Startups criam soluções 
inovadoras para dar 

aquela força nesse 
período tão atípico que 

o mundo está vivendo 
com a Covid-19. P. 3

VIRTUAL 
NA PANDEMIA
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Shoppings 
lembram 
mulheres 
da saúde e 
da ciência
#EmpoderaEla é a hashtag da ação 
de estabelecimentos da Zona Oeste

A biomédica Jaqueline Goes trabalhou no sequenciamento do genoma do novo coronavírus e será homenageada na ação do Dia da Mulher

P
ara celebrar o Dia da 
Mulher, comemora-
do em todo o mundo 
no dia 8 de março, 

shoppings da Zona Oeste 
promovem a ação ‘#Empode-
raEla’, que convida clientes a 
criarem frases inspiradoras e 
de empoderamento femini-
no e postar nas redes sociais 
usando essa hashtag. Parti-
cipam da campanha o Ban-
gu Shopping, Recreio Sho-
pping, Via Parque Shopping 
e Passeio Shopping. 

Em 2021, o tema central 
será mulheres na saúde e na 
ciência em reconhecimen-
to à relevância do papel de-
las no combate à pandemia. 
Cada empreendimento par-
ticipante terá um post oficial 
nos seus perfis de Instagram 
sobre a #EmpoderaEla. 

Para participar do movi-
mento, é só postar, até o dia 7, 
as frases autorais nos comen-
tários das publicações oficiais, 
sempre usando a hashtag. Na 
primeira semana de março, 

acontece a seleção das frases 
e, no dia 8, será inaugurada 
a Semana da Mulher com di-
versas ativações. 

No digital, os shoppings 
convidarão as mulheres a pos-
tarem fotos utilizando os stic-
kers das frases selecionadas 
realizando um grande “adesi-
vaço digital”. Também trarão 
nomes importantes de suas 
respectivas regiões para fala-
rem sobre o universo feminino 
— maternidade, carreira, de-
safios etc. — em lives exclusi-
vas. Nos espaços físicos, serão 
realizadas ações para marcar a 
data, como exposições presen-
ciais que contam um pouco da 
história da relação das mulhe-
res com a saúde e a ciência.

Para a campanha deste 
ano, a embaixadora escolhida 
foi uma mulher que ganhou 
os holofotes no início da pan-
demia ao liderar a equipe que 
sequenciou o genoma do Co-
ronavírus no Brasil em 48h, 
feito que despertou atenção 
de todo o mundo. A Dra. Ja-

Na minha jornada, 
tive mentoras 
inspiradoras que 
foram essenciais para 
que eu continuasse 
buscando meus 
objetivos”

JAQUELINE GOES, biomédica

queline Goes, biomédica e 
pesquisadora, será a prota-
gonista de uma live especial 
no dia 8, às 19h30, que será 
transmitida pelo hotsite da 
ação (www.empoderaela.
com.br). No papo, ela vai falar 
sobre os desafios das mulhe-
res no mercado de trabalho e 
contar um pouco da sua his-
tória e trajetória de carreira 
na área médica.

“Todas nós mulheres te-
mos alguns desafios em co-
mum e o Dia Internacional 
da Mulher é uma data im-

portante para levantarmos 
debates sobre eles e cele-
brarmos nossas conquistas, 
sonhos, planos. Na minha 
jornada, tive mentoras ins-
piradoras que foram essen-
ciais para que eu continuas-
se buscando meus objetivos. 
Acredito muito na importân-
cia de redes de apoio entre 
mulheres”, comenta.

“A nossa proposta é pro-
vocar a reflexão sobre um 
tema tão importante como 
o empoderamento femini-
no e a equidade de gênero. 

A ideia é que nossos clientes 
também possam participar, 
influenciar e contribuir com 
essas discussões fundamen-
tais para o desenvolvimento 
da sociedade”, explica Ana 
Paula Niemeyer, responsável 
pelo Marketing da empresa 
Aliansce Sonae, que controla 
os shoppings.

A ação acontece desde 2019 
e é um movimento que tem 
como principal objetivo abrir 
espaço e contribuir para as re-
flexões e diálogos inspirados 
pelo Dia da Mulher.

Secretaria de Habitação entrega cheques 
para desabrigados de Santa Cruz

Auxílio para famílias 
afetadas por incêndio

THIAGO FREITAS / SMH / DIVULGAÇÃO

Vítimas de incêndio em Santa Cruz receberam benefício de R$ 400

A Secretaria Municipal de 
Habitação, através da Coor-
denadoria de Ações Sócio-
-Habitacionais, entregou, 
ontem, os cheques de R$ 
400 referentes ao primei-
ro pagamento do Auxílio 
Habitacional Temporário 
(AHT) às últimas 39 famí-
lias desabrigadas da ocupa-
ção Unidos Venceremos, na 
comunidade Jesuítas, em 
Santa Cruz, na Zona Oeste.
Um decreto da prefeitura já 
havia autorizado, em cará-
ter excepcional, o pagamen-
to do benefício (feito em 20 
de janeiro) a outras 146 fa-
mílias atingidas pelo incên-
dio que destruiu, no dia 14 
daquele mês, as moradias 
improvisadas da ocupação. 
Com esses novos beneficiá-

rios, a SMH passa a atender 
185 famílias que tiveram seus 
casos sociais minuciosamente 
analisados e aprovados.
A estudante Joice de Paula, 
que morava com os dois filhos 
na ocupação, está entre os que 
receberam o primeiro paga-
mento do auxílio.
“Perdemos tudo no incêndio 
e agora vem aquela esperan-
ça maravilhosa de que vamos 
conseguir uma moradia digna 
com esse benefício”, disse.
Alessandro Arlindo Fraga, 
faxineiro, morava sozinho lá e 
está provisoriamente na casa 
de colegas. Com o auxílio habi-
tacional, disse ter fé de que vai 
viver em melhores condições. 
“Agora me sinto como um ci-
dadão, que merece e vai ter 
uma moradia digna”, concluiu.

Piloto do Corpo de Bombeiros relata 
desafios vividos na pandemia
Oficial comandou uma das aeronaves com as doses das vacinas contra a Covid-19

CARLOS MAGNO / DIVULGAÇÃO

Moreira está na 
linha de frente 

de salvamentos 
e transporte de 

pacientes

Há 23 anos no Corpo de Bom-
beiros, o tenente-coronel 
Michel Moreira considera o 
trabalho durante a pande-
mia um dos maiores desafios 
de sua carreira. Subcoman-
dante do Grupamento de 
Operações Aéreas (GOA) e, 
atualmente, comandante ae-
romédico do GOA, ele pilotou 
um dos dois helicópteros da 
corporação que participaram 
da distribuição emergencial 
de vacinas contra a Covid-19 
no Estado do Rio de Janeiro.

“É um orgulho muito gran-
de poder participar, trazer es-
perança para os familiares e 
dar o melhor atendimento 
possível para essas vítimas”, 
afirma o oficial.

lotes cheguem a determina-
dos municípios-chave, para 
que as cidades em seus en-
tornos busquem as doses de 
forma otimizada.

O piloto acrescenta que, 
durante a pandemia, os he-
licópteros também têm sido 
empregados para transpor-
tar pacientes, muitas vezes 
em estado grave. “O nosso vo-
lume de atendimentos mais 
do que dobrou, e transporta-
mos diversos pacientes com 
Covid-19 utilizando um equi-
pamento especial chamado 
‘maca-bolha’”, revela.

ESCREVENDO A HISTÓRIA

A distribuição de doses de va-
cina contra a Covid-19 ocorre 

conforme a chegada de doses 
fornecidas pelo Ministério 
da Saúde. Até as 9h deste do-
mingo (21.02), os 92 municí-
pios fluminenses registraram 
427.482 pessoas vacinadas 
com a primeira dose. Destas, 
80.876 já foram imunizadas 
com a segunda dose da vaci-
na contra Covid-19 no estado. 
O balanço foi realizado por 
meio de busca ativa, a partir 
da gerência de Imunização da 
Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde, junto às coorde-
nações de imunização dos 92 
municípios do estado. O va-
cinômetro pode ser acessado 
pelo site: https://vacinacao-
covid19.saude.rj.gov.br/.

Para realizar a distribuição 
dos imunizantes o mais rápi-
do possível, as aeronaves dos 
Bombeiros percorreram 21 
municípios de cinco regiões do 
estado em menos de três ho-
ras. “As pessoas que recebem 
as caixas com as doses sabem 
que ali há a esperança de re-
ceber a vacina, de começar a 
imunização. Então, pra nós, é 
uma felicidade levar essa es-
perança nas asas do equipa-
mento de operações aéreas “, 
destaca o tenente-coronel.

O transporte do imuni-
zante conta com a coopera-
ção de todas as prefeituras 
do estado. O planejamento 
da ação prevê que os helicóp-
teros e caminhonetes com os 
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SOLUÇÕES INOVADORAS
PARA COMBATER A PANDEMIA
Startup e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia se aliam para desenvolver ferramentas 

A
poiadas pelo Star-
tupRio, programa 
desenvolvido pela 
Secretaria de Esta-

do de Ciência e Tecnologia, 
empresas estão criando so-
luções inovadoras para aju-
dar no combate à pandemia 
do coronavírus. Uma delas, 
a Shosp, software médico de 
gestão com telemedicina, foi 
selecionada como uma das 
dez startups brasileiras mais 
promissoras para 2021, se-
gundo avaliação do Capter-
ra, um dos mais importantes 
fornecedores de avaliações 
de software no mundo.

De acordo com o Capter-
ra, as selecionadas são fer-
ramentas desenvolvidas por 
startups promissoras que 
ocupam (ou são candidatos 
a ocupar) posições de lide-
rança em suas áreas entre 
usuários e investidores e que 
“todos devem ficar de olho”. 
Fundada em 2013, a Shosp 
passou a oferecer, como 
resposta à crise do corona-
vírus, um serviço gratuito 
de gestão de telemedicina. 
A empresa teve o apoio do 
programa StartupRio, em 
2016, quando contou com 
palestras, cursos e mentorias 
promovidas pelos agentes de 
inovação do programa e re-
cebeu o aporte financeiro no 
valor de R$ 60 mil. 

“Ver o patamar que a 
Shosp alcançou no decorrer 
dos últimos anos é um im-
portante sinalizador de que, 
por mais que a jornada em-
preendedora tenha seus per-
calços, quando se tem uma 
boa ideia que é bem traba-
lhada e fomentada, o resul-
tado é o sucesso”, avalia o se-

LUIZ OTÁVIO JÚNIOR / DIVULGAÇÃO

cretário de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Dr. Serginho.

Entre os motivos para a 
escolha do Capterra está o 
fato de a Shosp ter se torna-
do, em apenas um mês após 
o lançamento, o único soft-
ware de gestão com teleme-
dicina segura do mercado. 
A plataforma é totalmente 
integrada ao prontuário, 
com criptografia de dados, 
armazenamento do vídeo 

com segurança e com cer-
tificado digital (ICP-Brasil) 
para assinatura de recei-
tuários, pedidos de exames 
e atestados. 

“Me sinto muito honrado 
pela seleção, porque mos-
tra que estamos no caminho 
certo de nossa missão, que 
é de transformar o sistema 
de doenças do Brasil em um 
sistema de saúde qualifica-
do. E já estamos focando em 
nível global”, enfatizou Ro-

dolfo Canedo, CEO da em-
presa Shosp. 

Para ele, a estrutura do 
StartupRio, de treinamen-
tos e mentorias, foi uma das 
principais contribuições 
que tiveram e representou 
um divisor de águas na tra-
jetória da empresa, que pos-
sui mais de 5 mil profissio-
nais da saúde utilizando o 
software médico.

Seguindo os passos de 
sucesso da Shosp, a startup 

Startups 
criam 

soluções 
inovadoras 
para ajudar 

no combate à 
pandemia

SAULO SÉRGIO GALDINO / DIVULGAÇÃO

Fitaro, que ainda está no 
processo de aceleração do 
StartupRio, já mostra resul-
tados. A plataforma de ges-
tão de clientes, prescrição 
de exercícios e telemonitora-
mento é voltada para a área 
de fisioterapia, educação físi-
ca, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional.

“Nesse período de isola-
mento social, a nossa pla-
taforma se tornou provi-
dencial, pois provê o telea-
tendimento dos clientes, 
permitindo a manutenção 
do isolamento social, sem 
prejudicar as intervenções. 
Neste período, o acesso ao 
app está gratuito, também 
como uma forma de dar um 
retorno à sociedade, por ter-
mos recebido investimento 
público. Estar no StartupRio 
tem sido muito importante 
para o desenvolvimento do 
nosso negócio”, destacou 
Bruno Terra, cofundador da 
startup, que tem mais de 200 
profissionais cadastrados.

Números recém-divulga-
dos mostram que os apor-
tes em startups no Brasil de 
janeiro a outubro de 2020 
já superam o valor do ano 
passado no mesmo período, 
atingindo US$ 2,49 bilhões 
(cerca de R$ 13,5 bilhões).

SOBRE O STARTUPRIO

O StartupRio, que está nova-
mente entre as 10 melhores 
do país, acelera, atualmen-
te, quase 180 startups sendo 
o maior programa de ace-
leração do estado e um dos 
maiores do país. No total, 
160 startups já receberam o 
fomento do Governo do Es-
tado do Rio.

Quando se 
tem uma 
boa ideia 
que é bem 
trabalhada 
e fomen-
tada, o 
resultado é 
o sucesso”
DR. SERGINHO,
Secretário de Es-

tado de Ciência, 

Tecnologia  

e Inovação

Neste 
período, o 
acesso ao 
app está 
gratuito, 
também 
como uma 
forma de 
dar um 
retorno à 
sociedade”
BRUNO TERRA,
Cofundador da 

startup Fitaro
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