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Entregas em até 48h
Supermercados devem priorizar delivery para a terceira idade

A

Prefeitura do Rio aprovou,
na última terça-feira, decreto que garante a entrega das compras de supermercado feitas por idosos com 60 anos
ou mais em um prazo máximo
de 48h. A determinação vale para as unidades que já adotavam o
serviço de delivery e para pedidos
feitos por telefone ou WhatsApp.
Eles,porém,devem procurar as lojas localizadas em um raio de até
dois quilômetros. A medida visa
evitar a exposição de pessoas do
grupo de risco ao Covid-19.
O decreto, é claro, foi aprovado pela terceira idade. A aposentada Anadir da Silva, de 71 anos,
ficou satisfeita com a medida. Ela,
anteriormente, saía três vezes por
semana para ir ao mercado.
“Eu acho muito importante
porque protege a população idosa e vai ser importante principalmente para aqueles que moram
sozinhos. A gente pode ser atendido com mais segurança e cuidado para poupar nossa saúde. É
mais um amparo para nós nesse

Gilvan de Souza

Entregas para idosos devem ser realizadas em no máximo 48 horas

momento difícil”,afirmouAnadir.
Para cumprir prazos,os supermercados precisaram se adequar à
nova realidade.A rede Supermarket garante que já estava prepara-

da.Segundo Manuel Sil,diretor de
Marketing, o número de entregas
nas filiais que disponibilizam o
serviço — Barra,Recreio,Campo
Grande e Jacarepaguá — registrou

aumento de 300%, comparando
com fevereiro.
Diante do crescimento de vendas e liberação de funcionários do
grupo de risco, Sil conta que aumentou também o número de
contratações. “Desde o começo
da crise, contratamos 50 funcionários para as filiais com serviço de
delivery.Na loja da Barra,temos 15
trabalhando exclusivamente com
separação para entrega.Acho mais
do que justo cumprirmos o prazo
do decreto. Quando recebemos
o pedido, consta no cadastro se o
cliente é idoso e,então,damos preferência. A maioria das compras
é entregue no mesmo dia”, disse.
O aumento da demanda também foi observada no SuperPrix
(50% das compras online no mês,
em comparação com fevereiro).
Os pedidos podem ser feitos pelo site, aplicativo e telefone, nas
filiais Maracanã, Estácio, Penha,
Grajaú, Tijuca, Usina, Méier, Riachuelo e Engenho Novo, na Zona
Norte, e Copacabana, Ipanema e
Leblon, na Zona Sul.

Consultas Online gratuitas
Rede de clínicas populares no Rio terá atendimento via WhatsApp
A rede de clínicas populares Alba Saúde vai realizar consultas online, gratuitamente,
até a próxima terça-feira, com
orientação e monitoramento
à distância. São diversas especialidades para ajudar a população a ficar em casa e se cuidar
durante a quarentena.
“Estamos liberando o acesso

gratuito nas teleconsultas, pois
acreditamos que é uma forma
de orientar e sanar dúvidas da
população, sendo mais uma
ferramenta de auxílio médico
em várias aspectos, desde informações sobre o coronavírus até pessoas que precisam
de atendimento, mas que estão
em quarentena, evitando sair

de casa. Um dos pontos altos
será a consulta com psicólogos
para auxílio na qualidade da
saúde mental neste momento
delicado”, informa Paulo Granato, médico diretor e fundador da Alba Saúde.
Mesmo sendo atendimento
online, é preciso agendar um horário com o especialista. Os inte-

ressados devem entrar em contato pelo telefone 3251-8103, o
WhatsApp (21) 97211-3993 ou
no site www.albasaude.com.br.
Além disso, as seis unidades, uma recém-inaugurada
em Botafogo, estão funcionando normalmente, de segundafeira a sábado, e oferecem mais
de 40 especialidades.
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7 acertados: acumulou
(R$ 7.204.194,05)
6 acertados: 1 (R$ 81.169,19)
5 acertados: 80 (R$ 1.449,44)
4 acertados: 1.849 (R$ 9,00)
3 acertados: 17.425 (R$ 3,00)
DIA DE SORTE concurso 282
26/03/2020
Mês da Sorte: NOVEMBRO
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indicadores
POUPANÇA: 0,2162%
(hoje)
DÓLAR: R$ 4,9982(c);
R$ 4,9988(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

empregos
A Secretaria de Trabalho e
Renda (Setrab), seguindo as
recomendações do Governo
do Estado, decidiu não divulgar
as vagas dos postos Sine, referentes à semana que começou
ontem e termina sexta-feira,
com o objetivo de evitar qualquer tipo de aglomeração nos
postos de atendimento.
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Telefones
Disque-Rio
Samu
Polícia Militar
Polícia Civil
Disque-Denúncia
Bombeiros
Defesa Civil
Disque-ordem
Procon-RJ
Cedae
CEG
Light

1746
192
190
197
2253-1177
193
199
153
151
0800-282-1195
0800-024-0197
0800-021-0196

