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Aplicativo “Remédio Agora” 
ultrapassa a marca de 

1 milhão de agendamentos
 
Ferramenta de grande uti-

lidade e importância para a 
área da Saúde durante a pan-
demia de Covid-19, o aplicati-
vo “Remédio Agora” alcançou 
uma marca especial, ultrapas-
sando 1 milhão de agendamen-
tos e somando mais de 147,6 
mil cadastros. No total, já são 
147.635 pessoas utilizando o 
app e 1.109.534 agendamentos.

A ferramenta foi lançada em 
setembro de 2019, e avisa sobre 
disponibilidade de remédios, 
permite que o paciente agen-
de a data e o horário para reti-
rada de medicamentos e ainda  
reagendar, quando não puder 
comparecer.

O app “Remédio Agora” 
conta ainda com um recurso 
voltado à acessibilidade para 
os deficientes visuais. A funcio-
nalidade baseada na leitura em 
voz, auxilia os cidadãos no aces-
so rápido ao aplicativo, propor-
cionando um aumento na qua-
lidade de vida e eficiência na 
utilização. O recurso apresenta 
respostas por voz aos usuários 
com deficiência visual. Além de 
ajudar na navegação, ainda des-
creve as ações e alertas de no-
tificações recebidas e permi-
te o uso de gestos simples para 
ativar funções mais complexas 
dentro do app. 

 Na capital, o aplicativo 
está disponível nas Farmácias 
do Componente Especializado 

Maria Zélia, Várzea do Carmo 
e Vila Mariana, que represen-
tam 70% dos usuários e 77% dos 
agendamentos. No Alto Tietê, 
foi implantado em Mogi das 
Cruzes, e seguindo a expansão 
gradativa, já chegou também à 
Campinas e Ribeirão Preto, no 
interior de SP.

 O usuário pode programar 
a ida à farmácia e, com poucos 
“cliques”, selecionar os remé-
dios que utiliza e marcar data e 
horário viáveis para retirá-los. 
Ao chegar à farmácia, basta cli-
car no botão digital “cheguei”, 
no próprio app, para confirmar 
a presença. Também é possível 
fazer a confirmação por meio de 
totens nas próprias farmácias.

 O Remédio Agora permite 
ainda o agendamento da reno-
vação do pedido para obtenção 
do remédio. Assim, o usuário 
consegue cadastrar a data de re-
torno à farmácia para apresen-
tar documentos pessoais, exa-
mes e receita atualizada para a 
nova solicitação.

 
Como usar o 

“Remédio Agora”
 
O app está disponível na 

Google Play para instalação 
em smartphones com sistema 
Android, e em breve será pos-
sível fazer o download na App 
Store, para quem utiliza iOS. É 
necessário ter acesso à internet 
para utilizá-lo.

Depois de instalar o aplicati-
vo, a pessoa deve cadastrar da-
dos pessoais, como número do 

cartão SUS, data de nascimen-
to e e-mail (não é obrigatório). É 
preciso que o paciente já tenha 
feito uma primeira retirada na 
farmácia, pois o cadastro tam-
bém requer o código do Recibo 
de Dispensação do Medicamento 
(número localizado no canto in-
ferior direito do documento en-
tregue na unidade). O cidadão 
deverá criar uma senha, que é 
sigilosa e deverá ser guardada 
para futuros acessos.

 O app consulta a data do úl-
timo comparecimento. O agen-
damento deve ser feito em data 
no intervalo de 30 dias para re-
torno, com uma margem de até 
três dias antes e três dias de-
pois, para que o paciente possa 
manter a regularidade do tra-
tamento. Acesse: https://play.
google.com/store/apps/details?i-
d=br.com.duosystem.remedio 
agora&hl=pt_BR&gl=US
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SEMENTES DA KABBALAH 
de Abino Shmuel Lemle 
(Matrix Editora) - Kabbalah 
significa receber. Essa sabedo-
ria milenar nos ensina as re-
gras do jogo da vida. Quando 
vivemos alinhados com a ener-
gia que flui no universo, rece-
bemos tudo de bom que a vida 
tem para nos oferecer. As refle-
xões e questões deste livro-cai-
xinha® vêm nos despertar para 
o verdadeiro sentido da nossa 
existência, trazendo mais cons-
ciência para o dia a dia e, conse-
quentemente, mais satisfação e 
plenitude.

Campanha Inverno Solidário arrecada 
doações até o dia 22 de setembro

A Campanha Inverno Soli-
dá  rio, promovida pelo Fundo 
Social, vai até o dia 22 se setem-
bro em todo o Estado e, segue 
arrecadando cobertores e aga-
salhos. Para doar basta procu-
rar o Fundo Social de seu mu-
nicípio ou entregar a doação 
em algum dos pontos da região 

metropolitana de São Paulo, 
como estações do Metrô e CPTM 
e terminais EMTU.

Criada em 1947, a Campa-
nha Inverno Solidário tem como 
objetivo arrecadar cobertores e 
peças de vestuário novas. As pe-
ças arrecadadas são destinadas 
para os municípios paulistas 

e para as entidades sociais da 
capital cadastradas no Fundo 
Social, além de hospitais e al-
bergues, que se encarregam de 
distribuí-  las para o público em 
situa ção de vulnerabilidade so-
cial. Para mais informações, aces-
se: http://www.spmaishumana. 
sp.gov.br/inverno-solidario/.

Contas básicas representam mais de 22% 
das dívidas dos brasileiros, diz Serasa
Um momento de alta no va-

lor de contas básicas, como luz e 
gás, pode ser especialmente pre-
ocupante para alguns brasilei-
ros que já possuem dívidas com 
esse setor. Segundo a Serasa, es-
sas contas representam 22,3% 
do total de débitos do País, o 
que significa quase 37 milhões 
de dívidas.

No momento, o Brasil tem 
62,56 milhões de inadimplentes 
e o ranking de tipos de dívidas 
é liderado pelo setor de Bancos/
Cartão com utilities logo na se-
quência, representando 22,3%. 
No entanto, na região Norte e 
Sul, a situação é um pouco di-
ferente das outras partes do 
Brasil, já que, no Norte, as dí-
vidas de utilities aparecem em 
primeiro lugar e no Sul só na 
sexta posição.

No Serasa Limpa Nome, o 
consumidor pode negociar as 
dívidas de contas básicas, além 
de bancos, universidades, re-
des de telefonia, empresas de 
recuperação de crédito com até 
90% de desconto. As consultas 

de dívidas podem ser feitas de 
forma gratuita nos seguintes 
canais:

Site: serasalimpanome.com.br
App Serasa no Google Play e 
App Store
Ligação gratuita 0800 591 1222
WhatsApp 11 99575-2096

Nesse momento reforçamos 
a importância dos nossos canais 
digitais para as negociações e 
para aqueles consumidores que 
escolherem o WhatsApp para 
realizar o seu acordo é impor-
tante ficar atento ao número de 
contato oficial e também ao selo 
de verificação.
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Contas básicas como água e luz representam segundo 
setor com maior número de dívidas no País

Acolhimento de idosos em situação de 
rua conta com 600 vagas em hotéis

Todas as 600 vagas dispo-
nibilizadas pela Prefeitura de 
São Paulo em hotéis para ido-
sos em situação de rua, estão to-
talmente ocupadas. A iniciativa 
acontece desde o início da pan-
demia, como forma de oferecer 
acolhimento e isolamento social 
para esse público. O episódio do 
Construindo Histórias mostra a 
importância da ação para essas 
pessoas.

De acordo com Raquel Alves 
Martins Marques, o programa 
de acolhimento de pessoas com 
mais de 60 anos é essencial, 
principalmente durante o inver-
no. “A intenção é tirar os idosos 
que estão em vulnerabilidade 
social das ruas e trazer para es-
ses hotéis. Fazemos uma abor-
dagem com eles, levamos para 
centros de acolhida e depois, 
quando surgem vagas, vêm para 
os hotéis”, explica.

A abordagem nas ruas é fei-
ta por equipes de assistentes so-
ciais, que oferecem atendimen-
to humanizado. “Aqui, eles têm 
cinco refeições diárias, que são 
café da manhã, almoço, café da 
tarde, jantar e a ceia. Além dis-
so, todos têm atendimento com 
assistente social, com a psicó-
loga e atividades socioeducati-
vas”, explica Raquel.

Para Paulo Roberto Ribeiro 
Moreira, de 62 anos, a qualida-
de do atendimento no hotel faz 
toda a diferença para perma-
nência. “Eu estou ficando velho, 
mas não sou burro. Para tudo 
aqui eu dou nota 10. Eu falo 
para as pessoas que estão comi-
go, aqui não tenho que reclamar 
de ninguém”, relata.

A gerente do serviço também 
relata a gratidão dos idosos com 
todos os colaboradores dos ho-
téis. “Eles mesmo trazem para 

gente essa alegria e essa grati-
dão que eles têm. Porque eles 
estão na rua, automaticamente 
quando eles chegam aqui é tudo 
muito novo. Muitos deles nunca 
passaram por um hotel. Eles fa-
lam que aqui a eles estão no céu, 
que aqui eles têm um teto e que 
aqui é casa deles”, conta Raquel.

Construindo Histórias

Episódio do Construindo 
Histórias da semana vai mos-
trar como é feito o acolhimen-
to de idosos em hotéis, na capi-
tal paulista. A ação é resultado 
de uma parceria entre o municí-
pio e a rede hoteleira da cidade, 
que recebe em torno R$85,00 
por diária, por pessoa. Confira 
o episódio completo no canal do 
YouTube.; https://www.youtube.
com/watch?v=TuBhbcWizcs&-
feature=youtu.be

Moradores da Capital podem votar em propostas 
para o Orçamento de 2022 até o dia 11 de julho
Até o dia 11 de julho, a po-

pulação da cidade de São Paulo 
tem a oportunidade de votar em 
propostas que poderão integrar 
o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2022. 

A participação popular ocor-
re pelo portal Participe+, que 

concentra projetos virtuais de 
participação social, incluin-
do votações e consultas públi-
cas. Ao todo, serão 480 propos-
tas (haverá 15 propostas para 
cada uma das 32 Subprefeituras 
da cidade) disponíveis para 
votação. 

Os interessados devem se 
cadastrar na plataforma e re-
gistrar até cinco votos na aba 
“Orçamento Cidadão”. Trata-
se da última etapa participa-
tiva de criação do PLOA 2022, 
acesse: https://participemais. 
prefeitura.sp.gov.br/

Feirão para parcelamento e renegociação 
de contas de luz acontece neste sábado

A Enel Distribuição São 
Paulo, realiza neste sábado (3), 
o segundo feirão para renego-
ciação e parcelamento de dívi-
das e atendimento aos clientes 
em débito. O evento aconte-
ce no CEU Jaguaré,(Avenida 
Kenkiti Simomoto, 80), Zona 
Oeste de São Paulo, das 8 às 17 
horas. Em julho, a companhia 
prevê organizar mais três fei-
rões, sendo o próximo no CEU 
Lajeado (Rua Manuel da Mota 
Coutinho, 293), em 17 de julho.

O atendimento no feirão 
será realizado com horário mar-
cado pelo link (https://atend.
workfac i l i t . com/app/prod/ 
agenda/?e=s). Após o agenda-
mento, o consumidor receberá 
uma mensagem via SMS com a 

confirmação e senha que deverá 
ser apresentada no local.

“Durante os feirões, os 
clientes da concessionária tam-
bém terão a possibilidade de 
realizar alguns serviços, como 
transferência de titularidade, 
pedido de religação, cadastro 
baixa renda, esclarecimento de 
dúvidas sobre a fatura, entre 
outras facilidades, além de re-
negociar e parcelar contas em 
atraso”, destaca o diretor de 
mercado da Enel Distribuição 
São Paulo, André Oswaldo dos 
Santos.

Para quem está com as con-
tas em atraso acima de 180 
dias, os consumidores pode-
rão obter um desconto de 40% 
no valor original das faturas, 

parcelando a dívida em até seis 
vezes (entrada + cinco parce-
las). Já para as pessoas cadas-
tradas como “baixa renda”, há 
a opção de parcelamento em 12 
vezes sem juros, porém sem o 
desconto de 40%.

A negociação também pode 
ser feita por meio dos canais di-
gitais de atendimento: Portal 
de Negociação (https://portal 
negociacao.eneldistribuicaosp. 
com.br/#/home), Aplicativo Enel 
São Paulo (https://www.enel 
d i s t r i b u i c a o s p . c o m . b r / 
atendimento/aplicativo-enel) ou 
Cen tral de Atendimento (0800 
72 72 120). Ao realizar a rene-
gociação nos canais digitais, o 
cliente pode efetuar o pagamen-
to por meio do cartão de crédito.


