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O que lhe vem à mente ao pensar na palavra futuro? Incertezas, 
possibilidades, novidades, descobertas, mudanças, o amanhã? 
Certamente esse é um dos substantivos mais complexos e 

repletos de interpretações da língua portuguesa. Mas um fato é certo, 
quem faz o nosso futuro, somos nós mesmos, é só querer.  
 Estamos prestes a começar mais um ano. E como passou 
rápido! Porém, não são somente os dias que parecem estar 
acelerados, as descobertas também. Quem imaginaria, há dez 
ou 20 anos, que no fim de 2017 estaríamos utilizando óculos de 
realidade virtual para acalmar as crianças na hora da vacina? Isso 
prova que o futuro já chegou e nós fazemos parte dele.   
 Não possuímos ainda carros voadores nas cidades 
ou robôs dentro de casa como previam os filmes de ficção 
científica, mas temos muitas outras coisas capazes de 
facilitar o cotidiano e proporcionar bem-estar.  
 Os estudos e a medicina nos dão plenas condições para 
termos vida longa, saudável e feliz. Mas isso só é possível se cada um 
fizer a sua parte. Aproveite que um novo ano está começando para 
cuidar de você mesmo. Deixe de lado aquelas desculpas do dia a dia 
alegando que nunca tem tempo para nada. Organize-se.  
 Há quantos meses ou anos você não vai ao médico sem 
estar doente para uma consulta de prevenção? E a promessa de 
alimentar-se melhor, realizar uma atividade física ou parar de fumar, 
até quando vai continuar adiando? Como já falamos, o tempo passa 
rápido e, com ele, nossa idade, saúde, disposição. Mesmo sabendo 
disso tudo, vai continuar esperando o futuro para mudar?  
 Se você é cliente Unimed Rio Preto não deixe de acessar o 
novo site www.unimedriopreto.com.br. Lá, você pode personalizar a 
página com as suas informações, visitar um blog com matérias sobre 
qualidade de vida e bem-estar e ainda traçar o seu Perfil de Saúde. 
Para isso, basta responder a um questionário existente no site sobre 
hábitos, histórico familiar, alimentação, entre outros. Isso poderá 
ajudar a identificar falhas e buscar alternativas para mudar.  
 Nessa edição da revista Viva Unimed você vai 
encontrar matérias sobre esses e muitos outros assuntos de 
interesse para toda família. Não deixe de ler e compartilhar. 
Desejo a todos um ótimo ano, repleto de saúde e alegrias. 

Dr. Miguel Zerati Filho
Presidente da Unimed Rio Preto

Editorial
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Esporte para  
todos

por Rodolfo Borduqui

UNIMED EXPERIENCE REUNIU 
MILHARES DE PESSOAS EM RIO PRETO

Um dia repleto de atividades para toda família com 
objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos 
e promover qualidade de vida e bem-estar. Assim 

foi mais uma edição da Unimed Experience, evento 
realizado pela Unimed Rio Preto que reuniu 
milhares de pessoas na avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira.     
 Este ano, além de atividades já 
consolidadas como a caminhada, prova de 
ciclismo contra relógio, aulas de Zumba, Axé, 
Alongamento e a tradicional Night Run, o evento 
contou com uma Cãominhada, para bichos de estimação e 
seus donos, além da corridinha Kids, para a garotada.   
 A programação terminou com a Night Run, que 
mais uma vez foi um sucesso. Em percursos de cinco e 
dez quilômetros, os mais de 1.300 participantes da corrida 
noturna encontraram várias surpresas ao longo do trajeto 
como show pirotécnico, uma banda musical suspensa, túnel 
para se refrescar, entre outros. Tudo com animação do DJ 
Chiqueto. Todos receberam ainda kit especial e uma pulseira 
de LED que tornou a experiência ainda mais exclusiva.   
 O bancário Silas Andrade participou pela primeira 
vez da corrida e se surpreendeu. “Já corri outros percursos, 
inclusive noturnos, mas nada se compara com tudo o que 
ofereceram para a gente aqui. Organizada, divertida e cheia 
de amigos, ano que vem corro novamente”, afirma.  
 “Incentivar a prática de atividades físicas e a 
busca por qualidade de vida faz parte do compromisso 
da cooperativa com toda população. Por isso, realizamos  
diferentes eventos como este ao longo do ano. Certamente 
estamos contribuindo com o bem-estar de todos”, afirma o 
presidente da Unimed Rio Preto, Miguel Zerati Filho.  
 A Unimed Experience teve patrocínio do SBT 
Interior, Diário da Região, Revista Bem-estar, Líder FM, 
Telefônica, AxisMed, Solução Impressa, SPSP, Levity, Fatec 
Rio Preto, ISO Active, Léo Painéis, Forte Painéis, Decathlon, 
La Roche-Posay, SkinCeuticals, Vichy, Seguros Unimed, 
CorpFit, Agrolu Pet Shop, Sportix, Plusoft e conta com apoio 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de 
Esporte, Secretaria de Trânsito e Prefeitura Municipal de Rio 
Preto.

bem-estar



9junho e julho de 2017  |  



10 |  setembro e outubro de 2017

Informações  
personalizadas

por João Melo

NOVO SITE DA UNIMED RIO PRETO PERMITE QUE 
CLIENTES ACESSEM CONTEÚDOS EXCLUSIVOS

Facilitar o acesso e proporcionar uma experiência 
digital exclusiva e inovadora. Essas são as propostas 
do novo portal da Unimed Rio Preto na internet. 

Recentemente reformulado, traz novidades que 
permitem personalizar o site e ter acesso a conteúdos 
específicos, relacionados ao que procura o cliente.  
 Durante o primeiro acesso, o beneficiário 
deve clicar no ícone “Para Você”, situado no 
topo da página, e preencher um pequeno 
formulário para criar um login e senha.   
 Dessa forma, terá acesso a várias opções 
personalizadas e poderá, por exemplo, acompanhar status 
de requisições de procedimentos, consultar o histórico de 
utilização do plano, o número do Cartão Nacional de Saúde 
e resultados de exames feitos no Pronto Atendimento, 
cadastrar pagamento em débito automático, acessar 
a segunda via do boleto bancário e a declaração para 
Imposto de Renda, entre outras funções.  
 A consulta do Guia Médico também se torna 
muito mais simples, uma vez que a busca localiza 
facilmente os profissionais que atendem ao tipo de 
plano contratado, garantindo agilidade e precisão.   

 Outra novidade é que o cliente pode traçar 
o “Perfil de Saúde” de forma rápida e muito simples. 
Ao clicar na aba “Minha Saúde” poderá responder 
a um questionário com perguntas sobre hábitos, 
histórico familiar, alimentação, entre outros.   
 A partir desses dados, o site passa a 
oferecer conteúdo direcionado com matérias e dicas 
disponibilizadas no blog da Unimed e que podem contribuir 
para qualidade de vida e bem-estar do beneficiário.  
 A esteticista Greicy Kerolin de Oliveira Caires já 
utilizou a novidade. Segundo ela, a nova atualização tornou  
tudo mais prático. “Eu entro para consultar os médicos que 
preciso, olhar meus exames e até mesmo tirar alguma dúvida 
no chat. Com certeza ficou muito melhor”, afirma.  
 Segundo o gerente de Marketing da Unimed Rio 
Preto, Edgar Almeida, a atualização foi feita com base em 
pesquisas realizadas com os clientes. “Hoje, temos mais 
de 4.300 cadastros realizados no site. São pessoas que 
já estão utilizando e aprovando as novidades”, explica.  
 E você, ainda não fez o seu cadastro? Acesse 
unimedriopreto.com.br e aproveite todas essas 
facilidades.

tecnologia
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Crianças
e óculos de sol  

por Mayara Tolloti

ACESSÓRIO PODE SER USADO 
PELOS PEQUENOS, MAS REQUER 

CUIDADOS NA ESCOLHA

Seja por moda, estilo ou necessidade, 
assim como os adultos, muitas crianças 
também gostam de usar óculos de sol 

quando estão em ambientes ao ar livre.  É o caso 
de Heitor Zanfalon, de nove anos.   
 Ele sempre pedia para a mãe, a 
vendedora Ana Cristina Ramos, para usar 
óculos quando ia à piscina ou parque. Ela, então, 

resolveu procurar uma ótica de confiança 
para adquirir o produto.   

     “Além de achar um 
acessório bonito, ele sempre 
reclamava que quando saia ao 
sol, os olhos ardiam. Por isso, 
fui até uma loja especializada 
e comprei óculos de sol 
adequados para ele, 
que é criança”, explica 
Ana Cristina.  
 Segundo o 
oftalmologista, Ronald 
Quadros Broner, os 
pequenos não só 
podem, mas devem 
usar óculos de sol, 
pois as lentes 
funcionam como 
um protetor ocular. 

Mesmo ainda criança, Heitor não 
dispensa o uso dos óculos de sol

SERVIÇO
Ronald Quadros Broner - Oftalmologista
CRM 95300 | (17) 3201-1226
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 “Ao expor os olhos à radiação 
ultravioleta, as crianças podem sofrer 
consequências imediatas como uma 
ceratite – irritação na córnea que 
provoca a sensação de ‘areia’ nos olhos, 
vermelhidão, coceira e lacrimação 
– ou diferentes problemas futuros 
como aumento da probabilidade de 
cataratas, alterações na retina, entre 
outros”, orienta o especialista.   
 Porém, é importante 
tomar cuidado na hora de adquirir 
o acessório, pois existem muitos 
produtos em lojas populares ou com 
vendedores ambulantes que não 
possuem a qualidade necessária.   
 O oftalmologista recomenda aos 
responsáveis pela criança que comprem os 
óculos em estabelecimentos de confiança 
e credibilidade que realmente ofereçam 
produtos com proteção comprovada 
contra a radiação ultravioleta.   
 “Os óculos vendidos em 
camelôs, por exemplo, geralmente não 

possuem essa proteção e, na maioria 
das vezes, pelo fato das lentes serem de 
baixa qualidade, elas causam distorções 
nas imagens. Aí só trazem problemas 
para os olhos. Por isso, a indicação é não 
comprar em locais assim”, afirma.  
 Ainda segundo Broner, outro 
fator bastante relevante na hora de 
adquirir o produto deve ser o conforto. 
“Nem sempre, o mais bonito 
é o mais confortável, 
pois os óculos podem 
ficar caindo ou 
machucar a orelha 
e o nariz da criança. 
Por isso, esse fator 
também precisa ser 
analisado”,  
orienta.
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gastronomia

SUBIU A TEMPERATURA? 
APOSTE EM COMIDAS FRIAS E 
REFRESQUE-SE NESTE VERÃO

por Andrea Inocente

Sabores

gelados

Com as altas temperaturas típicas do 
Verão, comidas quentes e pesadas 
são pouco atrativas nesta época 

do ano. Uma alternativa, é escolher 
comidas frias que refrescam e garantem 
saciedade ao mesmo tempo. E elas 
vão muito além das tradicionais saladas.   
 O que poucos sabem, é que 
vários pratos tipicamente servidos quentes, 
como as sopas e caldos, também possuem 
versões frias. É o caso do gaspacho, 
tradicional sopa feita com tomates, alho, 
cebola, pepino, pimentão, miolo de pão, 
azeite e sal. Os ingredientes são batidos 
no liquidificador e a sopa é servida fria.  
 O chef do restaurante Bambina, 
Mauro Silva, ensina que vários pratos 
quentes podem ser adaptados para versões 
refrescantes. “Só é preciso trocar alguns 
ingredientes e acompanhamentos para 
adequar a receita. O ponto de cozimento às 
vezes muda também. O feijão branco, usado 
no cassoulet, pode ser servido em saladas, 
assim como as batatas, geralmente servidas 
fritas, em purê ou sauté, as lentilhas, o grão de 
bico e vários outros legumes”, explica.  
 O barman do Dai Cucina e Bar, 
Lucas Lima, conta que não são só os pratos 
que podem ser servidos frios. “É possível fazer 
várias releituras de bebidas quentes usando 
café ou chá, por exemplo, para versões frias 
e com a cara do Verão”, explica. Em países 
como os Estados Unidos, fazer as refeições 
saboreando um copo de chá gelado é muito 
comum. Que tal aprender algumas receitas e 
provar essas delícias?

1414 |  dezembro de 2017 e janeiro de 2018
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Polvo ao 
vinagrete

Ingredientes
1 polvo já cozido (140 g)

4 folhas de couve manteiga 
fatiadas bem finas

Vinagrete de cebola, 
tomate e azeite

Como fazer
Frite a couve no azeite até 

ficar crocante.Tempere com sal, 
reserve. Fatie o polvo. Monte o 
prato com a couve por baixo, o 
polvo e o vinagrete. Sirva frio.

Gaspacho
Ingredientes

6 tomates
1 dente de alho

Meia cebola
Meio pimentão verde

Miolo de um pão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (café de sal)
Como fazer

Bata todos os ingredientes no 
liquidificador, coloque em tigelinhas 

ou cumbucas e decore com cebolinha 
picada e cubos de pepino. Sirva frio.

Chá com limão 
e hortelã

Ingredientes
1 copo de água (300 ml)

3 colheres de açúcar mascavo
3 saquinhos de chá preto

1 limão em rodelas
1 punhado de folhinhas de hortelã

Como fazer
Ferva a água, coloque o açúcar e os 
saquinhos de chá preto. Deixe esfriar. 

Em uma coqueteleira, coloque o 
chá com gelo, folhinhas de hortelã e 

rodelas de limão, agite e sirva.

Fonte: Mauro Silva Fonte: Internet Fonte: Lucas Lima
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HIDRATAR O CORPO É FUNDAMENTAL, MAS NA QUANTIDADE CERTA

por Mayara Tolotti

Excesso de água 

faz mal?

Durante o Verão, com as temperaturas mais altas 
e calor intenso, é fundamental beber bastante 
água. O líquido é essencial para o ser humano, 

pois auxilia nos processos de digestão, absorção, 
excreção e no sistema circulatório, além de resfriar o 
corpo. Mas beber muita água pode fazer mal?   
 Segundo especialistas, a água deve ser consumida 
constantemente para garantir os benefícios e perfeito 
funcionamento do organismo. Por isso, é comum ouvir que é 
preciso beber pelo menos dois litros por dia. Mas na verdade, 
não existe uma quantidade exata indicada.   
 De acordo com a nutricionista da 
Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto, 
Marise Bandeira, costuma-se calcular este 
volume de forma aproximada. “Para adultos, 
o ideal seria ingerir, por dia, de 30 a 40 ml 
de água para cada quilo do corpo. Para as 
crianças, de 50 a 60 ml por quilo”, explica.   
 A especialista ressalta que esse valor 
pode variar de pessoa para pessoa de acordo 

com o estilo de vida e a composição corporal. 
Por exemplo, indivíduos com mais músculos, 
têm maior capacidade de armazenamento 
de água, já quem apresenta porcentagem 
elevada de gordura corporal, tem menos.   
 Mas para algumas pessoas, muita 
água pode fazer mal. A intoxicação hídrica, é 
caracterizada pelo excesso de ingestão de líquido 
além da capacidade de excreção do corpo.   

 Marise explica que “a intoxicação hídrica 
é rara e pode ocorrer em atletas de 

resistência ou em indivíduos com 
doenças psiquiátricas. Os sintomas 
são cefaleia, náuseas, vômitos, 
contrações musculares e até 
convulsões”, afirma. Nesses casos, é 
preciso buscar ajuda médica.   
 Mas essa situação é muito rara e, 
segundo ela, “em épocas mais quentes, 
a necessidade de ingestão de líquidos 

Gustavo Zanon procura 
ingerir quatro litros de 

água por dia 
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aumenta, pois o ser humano transpira para manter a 
temperatura corporal equilibrada. Por isso, para pessoas 
que praticam atividades físicas, a hidratação antes, 
durante e após o exercício é essencial”, completa.  
 O empresário e CEO da Seguralta, Gustavo 
Zanon, consome cerca de quatro litros de água 
por dia. “Eu deixo uma garrafa de 1,5 litro na minha 
mesa. O objetivo é beber duas delas diariamente 
apenas durante o trabalho. E como pratico 
triathlon, a hidratação correta é fundamental para 
realizar o esporte que escolhi”, afirma.  
 Para ele, adquirir esse hábito foi fundamental. 
“Comecei a me preocupar com a ingestão de 
líquidos devido a um problema que tive nos rins. A 
orientação médica foi aumentar o consumo de água. 
Mas foi por meio do esporte que percebi o quanto 
isso era importante e levei para o dia a dia. Minha 

disposição aumentou e muitas dores de cabeça que 
eu tinha eram por falta de hidratação”, conta Zanon.  
 Já a estudante Ligia Gustineli Ruiz, não tem o 
hábito de consumir água. “Eu esqueço de beber, não 
sinto vontade. Costumo tomar duas vezes por dia, à tarde 
e antes de dormir”, afirma a jovem. Por causa disso, já teve 
sérios problemas de saúde e sabe que precisa mudar.  
 A nutricionista explica que a única bebida 
que não possui contraindicação é a água. “Podemos 
considerar qualquer líquido como fonte para hidratar o 
corpo. Porém, sucos, leite, água de coco, chás, podem 
possuir outros nutrientes, alto valor calórico ou excesso 
de carboidratos. Assim, acabam interferindo em ganho 
de peso ou alteração de glicemia. O consumo de 
isotônicos também não é recomendado para o dia 
a dia por conter minerais como sódio e potássio. É 
indicado apenas após exercício físico intenso”, explica.

SERVIÇO
Medicina Preventiva Unimed Rio Preto | (17) 3202-1120
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Vacina
sem medo

por Marina Lainetti

UNIMED IMPLANTA RECURSOS TECNOLÓGICOS 
PARA AUXILIAR PACIENTES COM MEDO DE AGULHA

Toda vez que o pequeno Luiz Gustavo, de seis 
anos, precisava tomar vacina era a mesma 
história. De acordo com a mãe, Aline Cristina 

Guimarães, o garoto sofria, pois tinha muito medo 
de tudo. “Ele esperneava só de ver a agulha”, afirma. 
Porém, a última ida à Unimed foi bem diferente.  
 Luiz Gustavo utilizou os novos recursos 
tecnológicos que estão disponíveis na Unidade de 
Vacinação, como os óculos de Realidade Virtual. “A reação 
foi completamente diferente. Ele não chorou, não teve 
nenhum medo”, conta a mãe surpresa e aliviada.  
 Choro, ansiedade e pânico são alguns 
dos comportamentos apresentados por muitas 
crianças na hora de tomar vacina. Para amenizar o 
estresse dos pequenos e dos pais, a Unimed Rio 
Preto oferece vários recursos inovadores.   
 Ao chegar à Unidade de Vacinação, a criança é 
convidada a colocar os óculos para assistir a um filme. Os 
vídeos disponíveis contam histórias curtas, mas envolventes, 
que fazem com que o paciente se distraia.  
 Ao mesmo tempo, um equipamento em 
formato de abelha é usado pelos enfermeiros. O aparelho 
resfria a pele no local onde será aplicada a injeção e 
produz uma vibração que ameniza a dor em até 88%. 
Independente do medo, o dispositivo é utilizado.  
 Segundo a supervisora de Enfermagem da 
Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto, Priscila 
Vicentin, os novos métodos estão gerando resultados 
impressionantes. “Já tivemos casos de crianças que, 
na primeira dose da vacina, quando não utilizamos 
os equipamentos, deram muito trabalho, até 
precisaram ser contidas pelos pais. Já para receber 
a segunda dose, usando os óculos e o aparelho 
em formato de abelha, praticamente 
não se manifestaram. A diferença é 
nítida e comprovada”, afirma.   
 Quem também já 
conheceu a novidade foi Maria 
Júlia, de quatro anos, filha de Patrícia 
Biaggioni Vellini. A mãe afirma que 

a filha não tinha tanto medo da injeção, mesmo assim 
a novidade agradou e muito. “Ela é muito tranquila, 
mas coração de mãe fica sempre apertado. Então, o 
novo recurso tranquiliza todo mundo, porque sei que 
ela não está sentindo dor, nem medo”, explica.    
 Para completar a experiência, ao término da 
vacinação, além de um curativo divertido, a criança ainda 
ganha um pequeno brinquedo de plástico colorido em 
formato de fruta que possui água gelada dentro. Ele é 

utilizado para aliviar possíveis 
dores e também entreter a 

criança que pode levar 
o brinde para casa. 
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O medo de 
agulhas

As injeções são desagradáveis para a maioria 
das pessoas. Porém, quando adulto, se o 
medo atrapalha a rotina, torna-se patológico. 

A doença denominada aicmofobia aparece, 
normalmente, devido a algum trauma anterior e afeta 
de 3,5% até 10% da população mundial.  
 De acordo com a psicóloga do Núcleo de 
Atendimento Multidisciplinar da Unimed Rio Preto, 

Amanda Ribeiro Borges, a reação de resistência na 
fase da infância é natural. “Para uma criança, receber 
uma injeção de um estranho, é algo assustador. Ela 
é incapaz de compreender porque razão os pais 

não estão protegendo-a da dor”, explica.  
 A especialista comenta ainda que 

muitas vezes os responsáveis por incutirem 
o temor da agulha nas crianças são os 
próprios país ou responsáveis. Frases como 
“você tem que ser corajoso quando for 
tomar vacina” levam a pensamentos 
de pânico que inconscientemente 
geram outros transtornos.   
 “Se um adulto significativo na vida 
da criança tiver medo de agulhas, 
isso também pode fazer com que ela, 

sem saber, o reproduza”, esclarece.  
 A boa notícia é que a aicmofobia 

pode ser superada. A psicóloga orienta usar 
recursos de exposição gradual às agulhas de 

modo que, com a repetição e prática, o processo 
perde o poder de ‘causador de ansiedade’. “Respiração 

profunda, meditação e relaxamento muscular 
também são recomendados”, acrescenta.   
 Outro recurso é a utilização de tecnologias no 
processo terapêutico. “Os efeitos positivos de 
dispositivos como os usados pela Unimed Rio Preto, 
óculos de realidade virtual e equipamento com 
emissão de vibração, apresentam melhoras no 
comportamento de crianças e adultos, deixando 
o momento da vacinação mais agradável e 
seguro”, explica Amanda. 

SERVIÇO
Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto | (17) 3202-1112
Núcleo de Atendimento Multidisciplinar | (17) 3202-1113

Aline aprovou as
 novas tecnologias

na hora da vacinação
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TECNOLOGIA AJUDA A 
REINVENTAR ANTIGAS 

PROFISSÕES

por Marina Lacerda

Feito à
mão

O alfaiate Orandis Baptista 
de Oliveira viu a profissão 
resurgir nos últimos anos 
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A tecnologia revolucionou o trabalho do ser 
humano. Anos atrás, várias atividades manuais 
perderam força diante das produções rápidas 

e em massa. Porém, de forma reformulada e bem 
remuneradas, algumas dessas profissões como 
alfaiate, artesão, sapateiro, entre outras, consideradas 
“fora de moda”, voltam à tona e ganham força no 
mercado atual com a ajuda da internet.   
 Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, mais de 8,5 milhões de 
habitantes no Brasil realizam algum tipo de atividade 
manual, seja por passatempo, profissão ou para 
completar a renda doméstica. O mercado movimenta 
mais de R$ 50 bilhões por ano no país.  
 A artesã Wayta Menezes Dalla Pria 
deixou de exercer, há 15 anos, a carreira de 
advogada e assessora política para dedicar-se ao 
artesanato no ramo de enxovais e lembranças. Ela 
acredita que os avanços tecnológicos trouxeram 
pontos positivos, mas também diminuíram a 
mão de obra e o trabalho dos profissionais 
que fazem os produtos manualmente.   
 “Hoje, as pessoas buscam a essência das 
coisas, aquela época dos avós em que sentávamos na 
porta de casa para conversar. Os artesanatos e trabalhos 
manuais trazem isso de volta. Até os jovens não trocam 
o romantismo pela praticidade”, afirma Wayta.   
 Porém, as ações tecnológicas não ficam de 
fora do negócio. Por sugestão dos filhos, ela entrou 
nas redes sociais e criou um site para comercializar os 
enxovais. “As vendas melhoraram, vendi até para fora 
do país. E não perdemos o vínculo com o cliente, criado 
por meio das peças produzidas”, explica.  
 Também foi por meio das redes sociais 
que a artesã Licéia Cilli Piccinin reformulou e 
ampliou a empresa. Ela fabrica sapatos e bolsas 

artesanais que são anunciados por meio de 
fotos disponíveis nas redes sociais. Isso permite 
que pessoas de diferentes lugares entrem em 
contato, saibam valores e façam pedidos.  
 Para ter uma produção mais sustentável, 
ela reutiliza matérias primas descartadas. 
“As pessoas estão mudando seus conceitos, 
querem peças únicas. Sempre ficava chocada 
com o desperdício. Então, resolvi transformar e 
o resultado foi bem satisfatório”, conta.  
 A médica Priscila Lima Auricchio 
Yamamoto procura sempre consumir produtos feitos 
manualmente. “O trabalho realizado compensa o valor. 
A peça traz o carinho e a dedicação de quem fez, isso é 
muito especial. Além de serem únicas e personalizadas, 
diferente das industrializadas”, afirma.  
 No universo masculino, a busca pelos 
trabalhos manuais também existe. Quem não 
dispensa a ajuda de um alfaiate é o advogado 
Douglas Castilho. “Trabalho diariamente de terno, 
a profissão exige. Gosto de comprá-los pela 
internet, são bem mais baratos, mas sempre 
tenho que levar ao alfaiate para ajustar. Só 
assim os paletós ficam perfeitos”, afirma.  
 Segundo o alfaiate Orandis Baptista de 
Oliveira, há 53 anos no mercado, a busca por ajustes 
é o carro chefe, mas a procura pelas roupas feitas 
sob medida diminuiu nos últimos anos, mas ainda há 
clientes. “A maioria dos homens que procura o meu 
trabalho esta no padrão atual. São muito altos, muito 
baixos, muito gordos ou muito magros. Modelagens 
que não estão no varejo”, explica.   
 Muitos diziam que a tecnologia iria acabar 
com várias profissões, mas quem souber aliar as 
novidades à tradição, certamente terá seu lugar no 
mercado.
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PROJETO DA UNIMED TRANSFORMA 
GARRAFAS PET EM ENFEITES DE NATAL

por Rodolfo Borduqui

A magia
da reciclagem

Pacientes da Medicina 
Preventiva ajudaram a 
confeccionar os enfeites
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Durante o ano todo, a Unimed 
Rio Preto realiza ações de 
sustentabilidade ambiental, cultural 

e social. Compromisso que não poderia 
ser diferente em uma das épocas 
mais especiais do ano, o Natal.  
 A cooperativa médica decidiu, então, 
inovar e decorou parte da avenida Bady Bassitt, 
em Rio Preto, com enfeites confeccionados 
com materiais recicláveis, como garrafas 
PET, que foram elaborados por pacientes da 
Medicina Preventiva da Unimed.  
 O projeto teve início em junho 
com a arrecadação de milhares de garrafas 
provenientes de doações.  “Mobilizamos a 
sociedade, colaboradores e pacientes para 
juntar toda a matéria-prima. Nosso objetivo 
foi realizar a destinação correta desse 
material que, no caso, seria depois reutilizado 
em nossa decoração”, explica a analista de 
Sustentabilidade Social da Unimed Rio Preto, 
Carline Fernanda Roncolato Jorge.  
 Ao todo, 12 pacientes da Medicina 
Preventiva participaram da confecção dos 
enfeites com a orientação de uma artesã. Um 
deles é a aposentada Maria Luiza Bertolato 
Peres que participa da Medicina Preventiva 
devido a problemas na coluna.   
 “Eu amei fazer parte do projeto. 
Já tinha experiência com outros tipos de 
artesanato, mas com garrafas foi a primeira 
vez. Fico muito feliz em saber que todo 
aquele material que iria para o lixo foi 
transformado em coisas tão lindas e que 
vão enfeitar a cidade. Estou muito contente 
por isso”, afirma Maria Luiza.   
 Para a produção de anjos, árvores 
com cinco metros de altura, bolas, velas, 
laços, entre outros, foram utilizadas mais de 
três mil garrafas PET doadas pela população 
e também pela Bebidas Poty.  
 “Temos compromisso com a 
sustentabilidade. Projetos como este 
são fundamentais para reafirmar nossa 
responsabilidade. Além disso, temos certeza 
de que, além de contribuir com o meio 
ambiente, ajudamos a deixar nossa cidade 
mais bonita e festiva”, afirma o presidente da 
Unimed Rio Preto, Miguel Zerati Filho.
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ÁREAS PEQUENAS COMO ORELHAS E PÉS 
TAMBÉM PRECISAM DE FILTRO SOLAR

por Patrícia Soares

Proteção por

completo

Frequentemente esquecidas na hora de proteger o 
corpo contra os raios solares, áreas como os pés e 
orelhas também precisam de cuidados. Principalmente 

em períodos mais prolongados de exposição ao sol como 
uma tarde na piscina ou praia ou mesmo no dia a dia, 
essas partes do corpo necessitam de proteção.  
 A maioria das pessoas se preocupa apenas 
com as maiores áreas como rosto, braços, peito, 
pernas e costas. Porém, o filtro solar deve ser aplicado 
também nos pés e orelhas para evitar queimaduras 
que, muitas vezes, podem ser graves.  
 Foi o que aconteceu com o corretor de seguros 
Guilherme Dutra. “Fui para o Guarujá, em abril de 2017. Passei 
protetor solar no corpo todo, porém, esqueci dos pés. Devido 
ao sol muito intenso, tive uma queimadura forte que os 
deixou extremamente vermelhos e doloridos”, conta.  
 O mesmo ocorreu com a bióloga Aline Mesquita 
que precisou buscar ajuda médica após um dia na piscina. 
“Era verão, estava de férias e queria perder aquele branco 
escritório. Me protegi com filtro solar fator 30, mas nem 
lembrei dos pés. O resultado foi uma queimadura de 
segundo grau. Tive até febre”, afirma Aline.  
 Muito além das áreas mais lembradas, essas partes do 
corpo também devem ser protegidas com filtro solar, como 
explica a dermatologista Ana Cristina Rizzo Alonso. “É necessário 
tomar cuidado com todas as regiões como o dorso dos 
pés, das mãos e, principalmente, a peribucal, região em volta 
da boca. É preciso também utilizar proteções físicas como o 
chapéu, para o proteger o coro cabeludo”, orienta.  
 O ideal mesmo é sempre utilizar o filtro solar no corpo 
todo. “Quando comprar o produto, o indicado é que a proteção 
seja acima do fator 30 e que a pessoa atente-se ao UFPS e ao 
PPB dos produtos, pois quanto maior o nível, maior a proteção 
contra os raios UVA e UVB”, explica a dermatologista.  
 De acordo com fabricantes, o produto deve ser usado 
meia hora antes da exposição ao sol. O processo deve ser 
repetido a cada uma hora se a pessoa tiver contato com a 
água. E não se esqueça de passar nos pés, pescoço, orelhas, 
panturrilha e parte interna das coxas, regiões mais esquecidas 
pela maioria das pessoas.

SERVIÇO
Ana Cristina Rizzo Alonso - Dermatologista - CRM 150074 | (17) 3232-0784 
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Cultura 
para todos
EDIÇÃO 2017 DO CIRCUITO 
CULTURAL UNIMED LEVA MÚSICA 
RAIZ À REGIÃO DE RIO PRETO

por Andrea Inocente

Após percorrer sete cidades da região 
de São José do Rio Preto no ano 
passado, o Circuito Cultural 

Unimed voltou em 2017 totalmente 
renovado. O evento, que tem por 

objetivo levar cultura gratuita e de 
qualidade a toda população, apostou 

este ano na música sertaneja do Grupo 
Raizeiros para emocionar e encantar as plateias. 
 Com aproximadamente duas horas 
de duração, o musical tem início com a 
apresentação do Coral Uniencanta que é 
mantido pela Unimed Rio Preto e formado por 
32 cantores com idades entre 30 e 90 anos.  
 Na sequência, Raizeiros sobe ao 
palco para interpretar 18 músicas, sendo 
duas composições autorais. O Grupo é 
conhecido por apresentar clássicos do 
sertanejo raiz, cuidadosamente interpretados 
com uma roupagem rica em melodia e harmonia.  
 Cinco municípios foram selecionadas para 
receber o Circuito Cultural Unimed: Jaci; Olímpia; Bady 
Bassitt; Mirassol e Rio Preto. Além das apresentações, o público 
também teve acesso ao Espaço Saúde, estande com ações da 
Medicina Preventiva da Unimed, Espaço Kids, com brinquedos infláveis e 
distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças e a presença de Papai Noel. Tudo gratuito. 
 Para Nasar, fundador e barítono do Raizeiros, a parceria com a Unimed Rio Preto é 
fantástica. “É uma iniciativa que agrega muito e fomenta a cultura, pois o projeto valoriza os 
artistas da região e leva arte de qualidade para todos”, afirma. As apresentações no Circuito 
Cultural são parte da contrapartida referente ao apoio da Unimed ao Grupo via Lei Rouanet.  

social
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 Segundo o gerente de Marketing da 
Unimed Rio Preto, Edgar Almeida, “tanto a 
realização do Circuito quanto o apoio ao 
Grupo Raizeiros, fazem parte das ações de 

sustentabilidade da cooperativa”, explica. 
 “Nos preocupamos não apenas 

com a saúde, bem-estar e qualidade 
de vida dos mais de 250 mil 
clientes da Unimed Rio Preto, mas 
também com toda população. 
Levar cultura, diversão e 
conscientização para as cidades 
da região é uma das formas que 
encontramos para concretizar 
isso. Um projeto importantíssimo 
que já faz parte do calendário de 
eventos da nossa cooperativa”, afirma o 
gerente de Marketing.

27dezembro de 2017 e janeiro de 2018  |  
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natal

A temporada de festas, amigos secretos e compras de presentes 
para o Natal já começou. Porém, com a correria do dia a dia, 
nada melhor do que conseguir adquirir tudo em um único lugar 

e sem enfrentar a lotação dos shoppings e centro da cidade.   
 Uma boa opção é a Farmácia Unimed que oferece variedade 
de presentes como perfumes importados, masculinos e femininos, 
com ótimos preços e condições especiais de parcelamento. Tudo com 
conforto, estacionamento próprio e atendimento personalizado.  
 A Farmácia Unimed funciona 24 horas e está localizada na 
avenida Bady Bassitt, 4870. Mais informações (17) 3202-1100. Confira 
algumas opções e aproveite!

Presentes
especiais
FARMÁCIA UNIMED OFERECE VARIADAS 
OPÇÕES DE PERFUMES IMPORTADOS

por Patrícia Soares

Acqua DIi Gio Men 50ml
R$328,80

Azzaro Wanted Edt 50ml 
R$322,00

Police To Be The King Homme 75ml R$138,90

Nina Ricci Les Delices Edt 
50ml R$217,60

Cofrett Rock By Shakira Edt 

100ml R$119,50
Royal Marina 

Diamond Edt 100ML R$299,90

*Valores válidos até 28/02/18
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Jovens 
consumidores
MERCADO SE ADAPTA A CADA DIA PARA ATRAIR ESTE NOVO PÚBLICO

por João Melo e Rodolfo Borduqui

economia
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Anos atrás, o desejo dos jovens era traçar um futuro 
que incluísse estabilidade financeira, aposentadoria, 
casamento, filhos, uma bela casa e o carro do ano. Sonhos 

que deixaram de fazer parte da nova geração.  
 Hoje, muitos privilegiam os gastos com experiências 
de vida como viagens. Vários não se importam mais com 
carros caros, outros preferem nem tê-los diante de facilidades 
como aplicativos de caronas ou de transporte como Uber.   
 É o caso do bioquímico Eduardo Siqueira, de 
34 anos. “Não faz sentido gastar em um carro do ano, 
ainda mais com os combustíveis tão caros, se eu posso 
pegar meu celular, clicar no aplicativo e chamar um 
motorista, tudo gastando muito pouco”, afirma.  
 Outra mudança de comportamento está na compra 
de um imóvel. Antes, o jovem investia na casa própria já 
pensando no futuro, casamento e aumento da família. 
Atualmente, eles não querem mais uma casa com quatro 
quartos e salas espaçosas. Mas, um local prático, moderno, 
bem localizado e que dê o mínimo de trabalho possível.  
 Isso fez com que o mercado imobiliário se adaptasse 
para atender às necessidades. Uma tendência são os 
apartamentos em estilo stúdio ou com apenas um dormitório. 
“Eu prefiro um imóvel menor, com a minha cara, do que ter um 
espaço em que eu não consiga mobiliar”, afirma o programador 
e músico, Paulo Henrique Canella, de 30 anos.  
 Segundo ele, a localização também é um diferencial na 
hora de procurar um imóvel. “Já morei em locais longe de centros 
de compras, por exemplo, e isso atrapalhava porque gastava muito 

com combustível e tempo. Agora, como moro perto de diversos 
lugares, eu desço, faço compras e volto”, explica.  
 De olho nisso, construtoras estão investindo em 
apartamentos menores e com facilidades inclusas. Um 
exemplo é a Tarraf, que lançou o Duo JK, condomínio de 
alto padrão com apartamentos em estilo studio. De acordo 
com a diretora de Marketing da empresa, Gabriela Tarraf, o 
objetivo é atingir esse novo público consumidor.  
 “Todo empreendimento é voltado aos jovens, 
os apartamentos unem modernidade com praticidade, 
que é o que eles buscam. No local, funciona ainda o Tarraf 
Square, um verdadeiro centro de compras dentro do 
condomínio. São dez lojas exclusivas, que proporcionam 
praticidade e economia aos moradores”, explica.   
 E a tendência não para por aí. Serviços como 
Netflix, que oferece programação de filmes e séries 
por assinatura via internet conquistou 5,7 milhões de 
novos clientes somente de abril a julho de 2017. Desses, 
57% são jovens com idades entre 18 e 35 anos.  
 Já o turismo cresce a cada ano e se movimenta para 
atender às expectativas dos mais novos. “Os jovens querem 
experiências novas, não apenas chegar em um local e visitar 
pontos turísticos. Mas, conhecer culturas, vivenciar o dia a 
dia daquela cidade, fazer amizades. Por isso, a procura por 
pacotes de intercâmbio, trabalho voluntário e hostels crescem a 
cada ano”, explica o empresário, Ancelmo Maia.  
 Esta é uma tendência sem volta. Por isso, quem se adaptar 
agora, certamente conquistará esses consumidores no futuro.

Paulo optou por um apartamento
 que permite morar e trabalhar 
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