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É difícil aceitar o fato de que muitas pessoas simplesmente 
não cuidam da própria saúde. Não há desculpas que 
justifiquem tal atitude. Contamos hoje com uma infinidade 

de informações e conhecimentos que podem ser usados a 
favor do nosso bem-estar e qualidade de vida.  
 Estamos em uma época do ano que requer 
cuidados especiais. São simples, mas muito eficientes. 
Com as temperaturas mais amenas, é comum buscarmos 
os locais fechados e, por conta disso, acabamos 
tendo contato mais próximo com muitas pessoas.   
 Situação propícia para a transmissão de 
várias doenças como a gripe, conjuntivite, meningite, 
tuberculose, além de agravar outras como a asma e a 
bronquite. Atitudes como lavar sempre as mãos, usar 
álcool gel e manter as janelas abertas para aumentar a 
ventilação são fáceis e muito eficientes.  
 Outra é se vacinar. A maioria das doenças 
de inverno possuem vacinas extremamente seguras 
e eficientes. Na Unidade de Vacinação da Unimed 
Rio Preto estão disponíveis várias delas, como a da 
pneumonia, doença perigosa que mata milhares 
de pessoas todos os anos no Brasil e no mundo.  
 Mas não é apenas com as doenças que 
devemos nos preocupar para garantirmos a nossa 
saúde. Cuidar da alimentação, praticar atividades físicas 
regulares, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, comer 
de três em três horas, visitar um médico para uma 
consulta de rotina, ingerir bastante água, são ações que 
você pode realizar e que farão toda diferença.  
 Nessa edição da Revista Viva Unimed, você terá 
informações preciosas que poderão lhe ajudar nessa tarefa 
de manter a saúde em dia. São matérias para toda família 
que certamente contribuirão para o bem-estar.  
 Além delas, você terá acesso a matérias 
sobre comportamento, turismo, sustentabilidade, 
economia, alimentação e muito mais!  
 Uma ótima leitura.

editorial
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Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto



5junho e julho de 2018  •  



6 •  junho e junho de 2018

  

20
ALIMENTAÇÃO

Dietas radicais podem 
provocar um problema 

conhecido como 
efeito sanfona

8
SAÚDE

Vacina contra a 
pneumonia é uma das 
formas mais eficientes 

de prevenção

16
ALIMENTAÇÃO

Com os ingredientes 
certos, comidas das 

festas juninas podem ser 
consumidas por todos

26
ESPORTE

Times amadores 
de futebol vivem 

a emoção da 
Copa do Mundo

10
COMPORTAMENTO

Pequenas mudanças 
no dia a dia trazem 

inúmeros benefícios 
para a vida

14
ECONOMIA

Cooperativas contribuem 
para o crescimento da 

medicina na região
de Rio Preto

28
ECONOMIA

Novos tipos de 
seguros protegem

de carros a animais
de estimação

22
TURISMO

Opções de passeios 
para aproveitar as

 férias de julho com 
frio ou calor

24
COMPORTAMENTO

Voluntários levam 
conforto e alegria para 

pacientes internados 
em Rio Preto

30
SOCIAL

Unimed Rio Preto 
promove encontro 

com médicos
cooperados

facebook.com/
unimedriopreto          

instagram.com/
unimedsaojosedoriopreto          

unimedriopreto
.com.br          

expediente
CONSELHO  ADMINISTRATIVO

Dr. Helencar Ignácio
Presidente

Dr. José Luis Crivellin 
Vice-presidente

Dr. José Luís Esteves Francisco
1ª Tesoureiro

Dr. Gilmar Valdir Greque 
2º Tesoureiro

Dr. Fábio Coimbra Dória
1º Secretária

Dr. Henrique Gandolfi
2º Secretário

Dr. Marcelo Lúcio de Lima
Diretor Educativo

CONSELHO TÉCNICO
Dr. Antônio Barbosa de Oliveira Filho

Titular
Dr. Luiz Antônio Gubolino

Titular
Dr. Gil Vicente Gallinari de Stefano

Titular
Dr. Atílio Maximino Fernandes

Suplente
Dra. Selma Bauab

Suplente
Dr. Leonardo Correa Machado Pereira

Suplente

CONSELHO FISCAL
Dr. Alceu Gomes Chueire

Titular
Dr. Antônio Soares e Abrão

Titular
Dr. Rui Nogueira Barbosa

Titular
Dr. Leandro Freitas Colturato

Suplente
Dra. Célia Regina Rodrigues Frias dos 

Santos
Suplente

Dr. Paula Fialho Saraiva Salgado
Suplente

CORPO GERENCIAL
Sergio Maciel da Silva

Superintendente
Dr. Fúlvio Rogério Garcia

Diretor Técnico de Serviços Próprios
Célia Regina Malvezi Mugayar

Gerente de Provimento de Saúde
Edgar Almeida

Gerente de Marketing
Edilson Chiqueto Junior

Gerente de Tecnologia da Informação
Rafael Parrão Accardo

Gerente de Controladoria, Riscos Coorporativos e Compliance
Carlos Eduardo Mantovani

Gerente Administrativo Financeiro
João Luís Caron

Gerente de Produção Médica e Intercâmbio

A Revista Viva Unimed é uma 
publicação da Unimed 

São José do Rio Preto | SP
Ano XII - nº74

junho e julho de 2018 

PRODUÇÃO EDITORIAL
Comunic Comunicação Estratégica

Tel. 17 3201 7510

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Elaine Madalhano

COORDENAÇÃO DE JORNALISMO
Rodolfo Borduqui

FOTOGRAFIA
Xavier Neto e Arquivo Comunic

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Cláudia de Paula

Tel. 17 3201 7510 | 99775 3637

DIREÇÃO DE ARTE
Heitor Anselmo

IMPRESSÃO - Fotogravura
Tiragem de 10 mil exemplares

FALE CONOSCO
Envie sugestões ou críticas

elaine@comunic.com.br
comunicacao@unimedriopreto.com.br

Unimed S. J. Rio Preto 
Av. Bady Bassitt, 3877 - Vila Imperial

S. J. do Rio Preto, SP | CEP 15015 700
Tel. 17 3202 1234



7junho e julho de 2018  •  

  



8 •  junho e junho de 2018

saúde

pneumoniaCuidado com a

Considerada a doença infecciosa que mais mata 
no Brasil, a pneumonia produz anualmente cerca 
de 70 mil vítimas fatais no País, de acordo com 

o portal Saúde. Com a chegada do inverno, a atenção 
com a doença precisa ser redobrada, uma vez que ela 
costuma se manifestar ainda mais nesse período.   
 Uma das formas mais eficientes de prevenção 
é a imunização por meio da vacina, que previne cerca 
de 90% dos casos graves. “Além da pneumonia, a 
Pneumocócica Conjugada 13-valente imuniza também 
contra meningite e otite, doenças comuns desta época 
do ano”, explica a supervisora de enfermagem da 
Unimed Rio Preto, Priscila Vicentin Tadini.   
 Preocupada com a saúde da família, a 
agropecuarista Maria Margarette Mura Peres incentivou 
a filha e o marido a tomarem a vacina. “Eu e 
minha filha ficamos internadas por causa de uma 
pneumonia. Foi muito ruim. Quando soubemos da 

vacina, tomamos todos”, conta.   
 De acordo com o infectologista 

do Serviço de Prevenção e 

Controle de Infecção da Unimed Rio Preto, Inaldo Junior, a 
pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode 
ser causada por bactérias, vírus e até mesmo fungos.  
 Os sintomas mais comuns são febre, tosse 
produtiva (com catarro/secreção), prostração e indisposição. 
“Pode-se ter ainda dor no peito e, em casos mais graves, 
falta de ar”, explica Junior. Segundo ele, os principais fatores 
de risco são já ter tido alguma doença no pulmão e a 
baixa  imunidade. Por isso, é uma infecção importante nos 
extremos de idade (bebês e idosos), quando naturalmente 
há déficit do sistema imunológico”, explica.   
 Mas outras situações de baixa imunidade, 

como pessoas submetidas a 
quimioterapia ou doses altas 

de corticoide, portadores 
de doenças crônicas 
(insuficiência renal crônica, 
insuficiência cardíaca, etc.), 
transplantados e também 
pacientes com HIV/
AIDS, demandam maior 
atenção.

Vacinação ainda é a melhor forma de prevenção
por Daiane Oliveira

SERVIÇO
Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto • (17) 3202-1112
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comportamento

hábito
Mude um

Sair da zona de conforto e mudar pode ser algo muito 
difícil para a maioria das pessoas. Mas o que poucos 
sabem é que, às vezes, uma pequena alteração em 

um único hábito pode trazer enormes benefícios.   
 Quem descobriu isso foi o assistente contábil 
Rafael Maciel. Aos 24 anos, não estava feliz com o 
próprio corpo. Comia frituras todos os dias, tomava 
refrigerantes em excesso e não tinha horário fixo 
para se alimentar. Os resultados da dieta desregrada 
foram sobrepeso e perda da autoestima.  
 Foi aí que, com ajuda da Medicina Preventiva da 

Unimed Rio Preto, começou a mudar. 
“Segui uma dieta personalizada 

e bem regrada de 
segunda a sexta-feira, 
com folga no fim de 
semana. Em quatro 

meses, eliminei 16 kg. 
Passei dos 84 kg para 

68 kg”, comemora.  
 “O Rafael é um 

exemplo de que é 
possível mudar. Todos 

conseguem, basta traçar 
um objetivo e buscar 

Pequenas mudanças no dia a dia podem
                 trazer inúmeros benefícios para a sua vida

por Patrícia Ribeiro

ajuda, se necessário”, afirma a nutricionista da Medicina 
Preventiva, Marise Bandeira. Assim como ele, todos podem 
conquistar benefícios modificando apenas um hábito no 
dia a dia. Assuma o controle da sua vida e comece já! 
 
Limite o uso de internet e celular – Eletrônicos são 
fundamentais para o nosso trabalho, mas é preciso cautela 
para não se transformar em um dependente tecnológico. 
Uma dica eficaz é estipular um horário para responder 
mensagens e segui-lo à risca. 
 
Durma bem – Uma boa noite de sono é necessária para 
ter um dia produtivo. Diminuir as luzes cerca de uma hora 
antes de dormir, fazer refeições leves e eliminar cafeína 
podem ajudar a ter um sono reparador. 
 
Chega de procrastinar! – Deixar para amanhã o que 
tem de ser feito hoje é extremamente prejudicial para o 
desempenho e a produtividade. Organizar as tarefas do dia 
é uma forma de resistir ao “deixar para depois”. 
 
Alimente-se de forma correta – Fracionar as porções, 
aumentar o consumo de água, incluir frutas no cardápio ou 
reduzir o consumo de alimentos processados fazem muita 
diferença na dieta, contribuindo para a boa forma e mais 
disposição física.
 
Mexa-se! – Com a prática regular de atividades físicas 
se conquista um corpo saudável, em forma e com mais 
energia. Trocar o elevador pela escada é o primeiro passo 
para ter uma vida ativa. 
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saúde

idade
O perigo não tem

Embora seja mais prevalente entre os idosos, a hipertensão arterial também é 
considerada um problema mais sério entre os jovens. No Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde, cerca de 10% da população entre 25 e 34 anos é diagnosticada 

como hipertensa. Esse índice sobe para 19% na faixa etária entre os 35 e 44 anos.   
 A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, 
causa o estreitamento das artérias e faz com que o coração seja obrigado a 
bombear sangue cada vez com mais força para circular pelo corpo.  
 Sedentarismo, obesidade e estresse estão entre os principais fatores de risco 
em jovens e adultos. Por ser uma patologia assintomática, muitos descobrem que são 
hipertensos tarde, o que pode agravar o quadro e dificultar o tratamento.   
 “A doença é altamente prevalente na população mundial. Isso 
é motivado por vários fatores, como má alimentação, falta de exercício, 
tabagismo, hábitos da vida moderna, até o próprio envelhecimento 
vascular”, afirma o cardiologista do IMC/HMC, José Carlos Aidar Ayoub.   
 É o caso do assistente social Ederson Ferreira Camargo, que descobriu ser 
hipertenso aos 18 anos de idade. “Sempre tive problema com peso e histórico 
de hipertensão e diabetes na família. Desde que descobri a doença, tomo três 
medicamentos todos os dias e estou com a pressão controlada. Pratico caminhadas 
diárias e exercícios funcionais na Medicina Preventiva da Unimed”, afirma.  
 Com objetivo de ajudar os beneficiários portadores de hipertensão 
como Camargo a tratar e conviver com a patologia, a Unimed Rio Preto 
oferece o curso “No Controle”. Segundo a enfermeira da Medicina 
Preventiva, Danathielle Atique Rei de Oliveira, o programa se divide em 
seis encontros. “Após o diagnóstico, a pessoa é encaminhada ao curso e 
recebe orientações de enfermeira, nutricionista e psicólogo”, explica.   
 O objetivo é auxiliar no tratamento, manutenção de uma vida saudável 
e controle da pressão, com a finalidade de evitar possíveis complicações. Para 
participar, é preciso ser cliente Unimed Rio Preto e ter mais de 18 anos.  

 

Silenciosa, hipertensão atinge 10% 
                           da população jovem do Brasil 

por João Melo

SERVIÇO
Medicina Preventiva Unimed Rio Preto • (17) 3202-1120  
José Carlos Aidar Ayoub • Cardiologista • CRM 24695 • 17 3203-4000
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medicinaA força do cooperativismo na

Cooperativas contribuem para o crescimento 
                                do setor médico na região de Rio Preto

por Patrícia Ribeiro e Rodolfo Borduqui

economia

Por oferecerem vantagens como o acesso a 
linhas de crédito a taxas mais atraentes do 
que a de instituições financeiras tradicionais, 

as cooperativas têm se tornado uma alternativa 
viável para impulsionar o empreendedorismo, 
financiando projetos até mesmo na área médica.  
 A chegada a Rio Preto da Uniprime Cooperativa 
de Crédito, por exemplo, contribuiu para a implantação de 
um projeto de sustentabilidade no Centro de Reprodução 
Humana (CRH) da cidade, dirigido pelo médico Edilberto de 
Araújo Filho e pela embriologista Lígia Previato. O projeto, 
concebido com ajuda de uma linha de crédito, contribuirá 
não apenas para a qualidade estrutural e benefícios aos 
pacientes, mas também para o meio ambiente.  
 “Já reaproveitamos a água da chuva e, agora, 
resolvemos também implantar a energia solar em 100% 
da clínica. Concretizar este projeto sustentável e benéfico 
para o meio ambiente só foi possível com a parceria 

com a Uniprime”, afirma Araújo Filho.  
 Com 27 agências no Paraná e 

no estado de São Paulo, 

a Uniprime atende profissionais da área da saúde, além 
de empresas, empresários e profissionais liberais de 858 
municípios em todo o País, e seu objetivo é justamente o 
de contribuir com o fomento de novos negócios.  
 Em Rio Preto, essa relação entre cooperativas 
e médicos visando ao desenvolvimento da medicina e 
ao bem-estar dos pacientes faz ainda mais sentido, uma 
vez que a cidade é referência nacional em saúde. O 
município conta com uma das melhores faculdades do 
País, a Famerp, além de ampla rede hospitalar e clínica, 
equipamentos de ponta e milhares de profissionais.  
 Inserida nesse contexto está a Unimed Rio 
Preto. Fundada em 1971, ela conta hoje com mais de 260 
mil clientes, 1,4 mil médicos e é considerada uma das 
maiores cooperativas de todo Sistema Unimed.   
 “O Cooperativismo vai além de uma organização. 
Por meio da união dos médicos, conseguimos oferecer 
um sistema de saúde completo, eficiente e de excelência. 
Fato que dificilmente seria possível de outra forma. A nossa 
união nos permite trabalhar em prol de um ideal, que é 
garantir saúde, qualidade de vida e bem-estar”, afirma o 
presidente da Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.

O médico Edilberto de Araújo Filho e a embriologista Lígia 
Previato no Centro de Reprodução Humana que recebeu 

melhorias com ajuda do financiamento da Uniprime.
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alimentação

Pamonha, maçã do amor, canjica, pé de 
moleque, bolos, chocolate-quente e quentão. 
Só de lembrar dos pratos das Festas Juninas, 

tão comuns nesta época do ano, você já pensa em 
evitá-los com medo da balança? Pois saiba que, se 
optar por pequenas porções e tiver o cuidado em 
preparar cada iguaria com produtos menos calóricos, 
poderá, sim, consumi-los sem preocupação.   
 “Devemos tomar cuidado com excessos 
alimentares, principalmente com pratos que levam 
grande quantidade de açúcares e gorduras, pois 
podem contribuir para o aumento do peso corporal. 
Mas é possível aliar a alimentação saudável às 
escolhas menos calóricas”, afirma a nutricionista 
do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da 
Unimed Rio Preto, Maralisi Clemente Piloni.  
 Segundo ela, muitos desses alimentos são 
benéficos se ingeridos com moderação. O amendoim, 
por exemplo, é rico em proteínas de origem vegetal 
e gorduras monoinsaturadas que ajudam a reduzir 
o mau colesterol (LDL), além de conter vitamina 
E, antioxidante que combate os radicais livres e 
previne o envelhecimento precoce.    
 Já o milho tem 90 calorias em cada 100 
gramas, o que faz dele um alimento que deve ser 
consumido com moderação, independentemente 
da forma de preparo – bolo, pamonha ou cozido. A 
abóbora, também utilizada nesta época do ano em 
forma de doces, é outra que não pode ser ingerida 
em exagero. O doce feito com o legume tem 
mais de 400 calorias a cada 100 gramas.  
 A batata doce, servida assada, é uma boa 
escolha. “Ela tem índice glicêmico baixo, que eleva 
lentamente a taxa de açúcar no sangue e libera 

pouca insulina - hormônio que está relacionado 
ao acúmulo de gordura corporal. Ela ainda é rica 
em vitamina C e betacaroteno, antioxidantes que 
previnem o envelhecimento das células e diversos 
tipos de câncer”, ressalta a nutricionista.  
 A canela, especiaria utilizada no arroz doce 
e na canjica, por exemplo, possui algumas substâncias 
antioxidantes em concentração bem elevada e 
funciona como termogênico, auxiliando na queima de 
gorduras. “Esse produto contém proantocianidinas, um 
antioxidante que contribui para diminuir o risco de 
doenças cardiovasculares”, orienta Maralisi.  
 Quem não dispensa as delícias 
é a comerciante Patrícia Portela. “Nessa 
época do ano, é difícil se controlar, são 
muitas tentações. Mas eu procuro 
sempre não exagerar e, no 
mercado, estão disponíveis várias 
alternativas menos calóricas, 
por exemplo. Pra mim são 
ótimas opções”, afirma.   
 Quer aproveitar 
o melhor dos alimentos 
e ainda não deixar de 
consumir os pratos 
típicos da época? Então 
confira algumas receitas 
menos calóricas e mais 
saudáveis.

saudável
Festa junina

Comidas tradicionais podem ser consumidas
                                             por todos com moderação

por Andrea Inocente
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Pé de moleque light
Ingredientes
1 xícara (chá) de amendoim
3 xícaras (chá) de leite desnatado
1 colher (sopa) de margarina light
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo
Coloque o leite, o açúcar, a manteiga e o bicar-
bonato de sódio em uma panela e leve ao fogo 
baixo. Deixe ferver por uma hora e meia, mexendo 
direto, até formar uma calda grossa. Coloque o amen-
doim em uma forma e leve ao forno médio por 30 minutos 
até torrar. Tire a calda do fogo e bata bem. Quando começar a 
açucarar, acrescente o amendoim, misture e despeje em um már-
more untado. Deixe esfriar e corte pedaços.

Curau leve
Ingredientes

10 espigas médias de milho verde
2 litros de leite desnatado

3 xícaras (chá) açúcar
1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo
Rale as espigas com um ralador não muito fino e 

adicione um litro de leite. Coe a massa em um pano e 
aperte bem. Adicione o leite restante, aos poucos; vá 

apertando a massa com vigor. Em uma panela grande, 
despeje o caldo de milho e acrescente o açúcar e o sal. 
Cozinhe por 45 minutos sem parar de mexer até que o 
curau esteja cozido e cremoso. Coloque em tigelinhas, 

polvilhe com canela em pó e sirva quente.

Canjica light
Ingredientes
500 gramas de milho para canjica
1 e ½ xícara (chá) de leite em pó desnatado
1 e ½ xícara (chá) de água
4 xícaras (chá) de leite desnatado
1 xícara (chá) de adoçante em pó para
culinária
1 vidro de leite de coco light
2 paus de canela grandes
5 cravos da Índia
1 colher (sopa) de margarina light

Modo de preparo
Deixe os grãos de molho em água de um dia para o 
outro. Depois, cozinhe-os em água por cerca de uma 
hora e meia a duas horas em panela comum ou de 
30 a 45 minutos em panela de pressão, com o 
cravo e a canela. Bata o leite, o leite em pó, o
 adoçante e o leite de coco no liquidificador. 
Quando os grãos estiverem macios, junte o 
batido e a margarina e deixe ferver, mexendo 
de vez em quando, até ficar cremoso.

17   •  junho e junho de 2018
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cultural
Domingo

Unimed Rio Preto reuniu centenas de 
                                     pessoas em evento para toda família 

por Rodolfo Borduqui

sustentabilidade

Uma manhã repleta de atividades, sustentabilidade 
e cultura. Assim foi o “Domingo Cultural”, 
evento que a Unimed Rio Preto realizou na 

Praça José Gerosa (Praça do Vivendas), e que reuniu 
centenas de pessoas de todas as idades.  
 A população teve a oportunidade de 
participar de diversas atrações totalmente gratuitas, 
como aula de Yoga, contação de histórias, parede de 
escalada, slackline, distribuição de frutas, orientações e 
cuidados com bichinhos de estimação, Bike Suco, 
ações de Medicina Preventiva com aferição 
de pressão, presença do Projeto Cão 
Afeto, Cooperlagos, entre outras.  
 O “Domingo Cultural” fez 
parte da Semana do Meio Ambiente, 
organizada pela Prefeitura de São 

José do Rio Preto. Além 

das atrações, o evento marcou oficialmente a adoção da 
Praça do Vivendas pela Unimed Rio Preto, que irá manter 
o local e realizar melhorias como jardinagem, manutenção 
de bancos e equipamentos de ginástica, entre outras.   
 “Realizamos ações constantes de sustentabilidade 
nos pilares ambiental, social e cultural. A adoção da praça 
e o próprio evento fazem parte desse nosso compromisso 
com a população. Temos certeza que isso contribuirá para 

a qualidade de vida e o bem-estar 
de todos”, afirma o presidente 

da Unimed Rio Preto, 
Helencar Ignácio.  

 O evento 
contou com apoio 

da Prefeitura de 
São José do Rio 
Preto,  Coopen, 
AgroLu e 
Cooperlagos.
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Normalmente, mais difícil 
que emagrecer é manter o 

peso perdido

alimentação

Encontrar pessoas que passam a vida lutando contra a balança 
não é tarefa difícil. Para conquistar o peso dos sonhos, muitas 
recorrem a dietas supostamente milagrosas, restritivas 

e que podem até proporcionar significativo emagrecimento 
em pouco tempo. Porém, fazem muito mal à saúde e acabam 
gerando o chamado “efeito sanfona”, ou seja, após o fim da 
dieta, normalmente a pessoa volta a engordar.  
 Quem conhece muito bem essa rotina é 
a empresária Beatris Lopes. “Sempre tive tendência 
para ganhar peso e já fiz de tudo para evitar isso. Mas 
minhas conquistas nunca duraram muito. Bastava parar a 
dieta para recuperar o que tinha perdido”, explica.  
 O veterinário Evandro Alneta é outro exemplo. “Uma 
vez, fiz uma dieta em que eu só me alimentava com sopas. 
Tomava até no café da manhã. Consegui perder oito quilos em 
15 dias, mas assim que voltei a comer normalmente recuperei 
todo peso perdido e ainda ganhei mais dois”, conta.  
 De acordo com a nutricionista da Medicina Preventiva 
da Unimed Rio Preto, Marise Bandeira, “uma pequena 
oscilação do peso é considerada natural. Porém, quando é 
grande, a pessoa pode ter vários prejuízos. Um deles é que as 
perdas de peso futuras serão ainda mais difíceis”.  
 Segundo ela, isso acontece porque, quando uma 
pessoa engorda, acumula gordura. Ao emagrecer, perde tanto 
essa gordura quanto massa muscular, e o músculo é um 
fator determinante para acelerar o metabolismo.   
 “Dessa forma, se esse processo de perder e ganhar peso 
acontecer repetidas vezes, a tendência é que o gasto energético 
desacelere cada vez mais, uma vez que, com menos músculos, o 

sanfona
Cuidado com o efeito

por Rodolfo Borduqui

SERVIÇO
Medicina Preventiva Unimed Rio Preto • (17) 3202-1120

Beatris perdeu 
14 quilos com 
ajuda de 
profissionais
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metabolismo será cada vez mais lento”, explica Marise.  
 Por ser diabética, a empresária Beatris começou 
a frequentar a Medicina Preventiva e, além de receber 
as orientações para o controle da doença, passou a 
participar do curso Bem na Medida. O objetivo da Unimed 
é ajudar o paciente a desenvolver estratégias que auxiliem 
na perda e manutenção do peso perdido. Isso é feito 
por meio de abordagem multidisciplinar e metodologia 
psicoeducativa, com orientações sobre alimentação, 
exercício físico e desenvolvimento de ferramentas para 
mudança do comportamento alimentar.  
 “Desde que comecei a frequentar o curso 
e receber as orientações, perdi 14 quilos e quero 
ainda mais. O acompanhamento dos profissionais, 
principalmente da psicóloga, foi fundamental para mim. 
Mudei meus hábitos e meus pensamentos. Hoje eu 
sei o que é bom para mim e que posso perder peso 
de forma natural e sem dificuldades”, afirma Beatris. 
 Para evitar o efeito sanfona, a nutricionista 
recomenda que a pessoa comece melhorando 
gradativamente alguns hábitos:

Medicina Preventiva Unimed Rio Preto • (17) 3202-1120

 
Fuja das dietas muito restritivas, também chamadas de 
dietas da moda; 
 
Coma de três em três horas para evitar exageros nas 
grandes refeições;
 
Evite excluir o carboidrato do cardápio para não sofrer 
com cansaço, indisposição e oscilação de humor;
 
Coma devagar, com atenção, mastigando bem os 
alimentos;
 
Consuma três porções de frutas ao dia e hortaliças 
cruas no almoço e jantar;
 
Diminua a quantidade de alimentos ultraprocessados; 
 
Aumente a ingestão de líquidos;
 
Mantenha a rotina de exercícios mesmo após a perda 
de peso.
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férias
Tempo de

No mês de julho, é possível encontrar opções 
    de turismo para quem gosta de frio ou calor  

por Daiane Oliveira

turismo

O mês de julho é sinônimo de férias para 
muitas pessoas. Além de ser a época 
do tradicional recesso escolar, o clima 

mais frio do inverno se torna extremamente 
convidativo para dias de descanso.   

 
 Localizada na Serra da Mantiqueira, o distrito de Monte Verde, 
em Camanducaia - MG, é uma opção para os apaixonados pelo frio. 
No local, já foi registrada a temperatura extrema de -14ºC. Os turistas 
contam com pelo menos 50 estabelecimentos de hospedagem entre 
hotéis e pousadas, a maior parte em estilo típico europeu. A esfera de 
romance torna a cidade perfeita para casais que queiram curtir a dois.  
 Além dos restaurantes, que capricham nas opções quentes 
como fondues, os turistas podem aproveitar passeios de jipe, quadriciclo 
e monomotor, cavalgar, patinar no gelo, fazer trilhas na mata, entre outros. 

 
 E quem acha que Rio de Janeiro é apenas sinônimo 
de verão ainda não descobriu o simpático bairro de Penedo. 
Conhecido como a Finlândia brasileira, ele está localizado no Parque 
Municipal Ecológico de Itatiaia. Ideal para passeios curtos, em 
um fim de semana é possível aproveitar muitas atrações.   
 O ecoturismo é um dos principais atrativos. O turista pode 
fazer trilhas, visitar picos como Penedinho, quedas d’água, entre outras 
atrações. As construções, no estilo enxaimel (típicas da Finlândia), rendem 
muitas fotos e a Fábrica de Chocolates é um ótimo passeio. Apesar de 
serem muitas as opções de hospedagem, as pousadas se destacam pelo 
conforto e charme. Penedo é o lugar certo para curtir o frio com a família 
toda. 

Para quem busca dias gelados, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro escondem verdadeiros tesouros do 
turismo. São locais que têm ganhado destaque 
devido às belezas, à acessibilidade de preços e 
opções de lazer e gastronomia.

Monte Verde MG

Penedo RJ
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Olímpia SP
 
 Mas mesmo no inverno há 
quem queira fugir do frio, principalmente 
famílias com crianças. A 440 quilômetros 
da capital São Paulo, a Estância Turística 
de Olímpia é uma ótima opção. A cidade 
recebe anualmente mais de dois milhões 
de turistas, atraídos pelo 3º parque 
aquático mais visitado do mundo, o 
Thermas dos Laranjais, e outras atrações. 
De olho nesse crescente e promissor 
mercado, muitos hotéis, pousadas e resorts 
têm chegado ao município.   
 Um dos empreendimentos 
hoteleiros, inaugurado recentemente 
na cidade. É o Olímpia Park Resort, 
pertencente ao Grupo Natos, uma 
empresa de Goiânia (GO) que investirá 
R$ 1 bilhão na Estância Turística até 2020. 
“É o maior empreendimento hoteleiro 

de Olímpia, com 912 apartamentos em sistema 
flat service, divididos em quatro torres de 17 
andares e atrações para toda família”, explica o 
CEO do Grupo Natos, Rafael Almeida.  
 O resort conta com complexo de piscinas 
aquecidas, restaurante com cozinha experimental, 
SPA e mall com 40 lojas, entre outros diferenciais.  
 A empresa goiana também vai inaugurar 
seu segundo resort em Olímpia, o Solar das Águas, 
previsto para 2020. Atualmente, o município 
possui três resorts, 21 hotéis, 50 pousadas, dois 
hotéis-fazenda, três parques aquáticos - Thermas 
dos Laranjais, Hot Beach e Águas de Olímpia - e 
uma praia artificial, a Praia do Mirante.
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Alegria
Operação

por Patrícia Soares

comportamento
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Ajudar a mudar as percepções negativas que 
a maioria das pessoas tem de um hospital e 
também contribuir para amenizar os medos e 

as incertezas dos pacientes em tratamento. Essas são 
as principais regras do “Operação da Alegria”, projeto 
rio-pretense que leva esperança aos hospitais da 
cidade por meio de contação de histórias e música.  
 Criado em 2013, o grupo conta atualmente 
com 60 integrantes que, de forma voluntária, 
dedicam-se a ajudar crianças e adultos que estejam 
passando por algum problema de saúde.   
 A iniciativa surgiu quando a idealizadora, Rita 
Zeinum, após visitar uma unidade de saúde, percebeu 
que eram poucas as opções de lazer para os enfermos. 
Ciente disso, decidiu comemorar seu aniversário 
fazendo uma boa ação, contando histórias para 
crianças internadas. Desde então, não parou mais.  
 “As enfermeiras nos relatavam que os pacientes 
ficavam melhores após ouvir as histórias. Aos poucos, 
fomos recebendo voluntários de várias profissões e,  assim, 
o trabalho do grupo foi sendo ampliado”, explica Rita. 
 A jornalista Cristina Nabuco é uma das voluntárias. 
“Achei fantástico o fato de poder contar histórias para as 
crianças e decidi fazer parte. O ambiente hospitalar é duro. 
Vejo a contação como uma forma de tirar as pessoas daquela                      

realidade e ajudar na recuperação”, afirma.  

 Com histórias leves, a contação para as 
crianças é encenada com ajuda de fantoches. Já 
para os adultos, são narrados contos e parábolas que 
levem os pacientes a refletir sobre a vida.   
 O grupo trabalha também em outra vertente, 
o “Operação Alegria EmCanto”, no qual os integrantes 
fazem apresentações musicais com repertório 
escolhido para transmitir estímulo, solidariedade, paz 
e alegria aos doentes e acompanhantes.   
 A contação de histórias é realizada no 
Hospital da Criança e Maternidade, Hospital de 
Base, Santa Casa, Bezerra de Menezes e agora 
também no Pronto Atendimento Infantil e na Central 
de Quimioterapia da Unimed Rio Preto.  
 “A Unimed sempre apoiou projetos 
nesse sentido, visando levar aos pacientes não só 
conforto, como também alegria para que esse 
tipo de entretenimento possa ajudar, em parte, 
no enfrentamento hospitalar”, explica a analista de 
sustentabilidade da Unimed Rio Preto, 
Carline Jorge.

Grupo de voluntários leva diversão e
                                        conforto a pacientes em Rio Preto

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.
e tecnologia à uma excelente

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Câncer de Próstata
Cálculo Renal
Urologia Pediátrica

Nefrites e Nefroses
Transplantes Renais
Hemodiálise
Tratamentos com Laser
Videolaparoscopia

17 4009 9191
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amadoresA copa dos

por Elton Rodrigues

Bem longe da Rússia, atletas de Rio Preto se                                    
unem em torno da paixão pelo futebol

esporte

Lá, o gramado é um “tapete”.  A bola corre perfeitamente e os uniformes e as chuteiras 
são de alta tecnologia. Aqui, os campos, na maioria das vezes, não ostentam boas 
condições. As bolas nem sempre estão perfeitas e é preciso lavar o uniforme para 

jogar o próximo jogo. O que une essas duas realidades? A paixão pelo futebol.   
 Enquanto o milionário mercado da bola exibe suas internacionais seleções 
na Copa do Mundo da Rússia, a quase 12 mil quilômetros de lá, em São José 
do Rio Preto, atletas do futebol amador lutam para manter seus times e dão o 
“sangue” dentro de campo só por amor ao esporte e a companhia dos amigos.  
 Ao todo, 64 times disputam, todo os anos, sua própria Copa do Mundo. Uma 
competição que vai além dos gramados. No dia a dia, a maioria dos atletas trabalha, 

compra as próprias chuteiras e vai a campo simplesmente por fazer parte da 
legião de brasileiros que é fã do esporte mais popular do País.   

 Leonardo José Esteves, 31 anos, é comerciante. Aos fins de semana, 
ele vira o meio-campista talentoso do Urano Futebol Clube. Há 13 
anos na várzea, se orgulha de dizer que é fiel a um único clube e 
faz questão de falar dos títulos que conquistou como jogador.  
 “O jogo é a oportunidade de encontrar os amigos e 
fazer o que gosta, fora a resenha que tem antes e depois 
dos jogos. Desde os 18 anos jogo na várzea e sempre 
no Urano. Lá na casa do Vado tem todos os troféus e 
recortes de jornais. Um belo acervo que prova isso”, disse.  
 O Vado, ao qual Leonardo se refere, é Lenivaldo 

Alves Costa, 44 anos, um dos fundadores do Urano 
Futebol Clube que se dedica até hoje à equipe. 
Aliás, se atualmente o futebol amador de Rio Preto 
tem 64 times isso se deve principalmente a esses 
apaixonados que dão vida e organizam os times.  
 “O Urano nasceu em 1994. Eu e mais dois amigos 
fundamos. No início era um time de futebol de salão 

e depois foi para o campo. Faço isso porque gosto 
mesmo”, afirma Costa. O Urano é um dos times com mais 

torcida do futebol amador de Rio Preto e chegou até a ter um ônibus 
para levar os torcedores aos jogos entre os anos de 2008 e 2011.   
 Por conta do tamanho, o campeonato varzeano de Rio Preto atrai atletas 
de toda região. Por isso, existe uma disputa pelos melhores jogadores. A 
competição também é destino quase certo para ex-atletas da região que 
não querem abandonar o esporte nem a paixão pela bola.

Leornado José, 
o Vado, um dos
fundadores do
time Urano
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asseguradoTudo

por Patrícia Ribeiro e Elton Rodrigues

economia

De olho no mercado segmentado, seguradoras 
                criam planos que abrangem de eletrônicos a pets

A designer Talita Amaral dormia quando um ladrão 
arrombou a janela de sua casa. De manhã, 
percebeu que o tablet, a câmera fotográfica e o 

celular haviam sido furtados. Além da tristeza por ter 
perdido fotos, vídeos e material de trabalho contidos nos 
equipamentos, teve ainda grande prejuízo financeiro.   
 O Brasil é o segundo país com maior índice 
de furtos de eletrônicos no mundo, perdendo apenas 
para a Índia, segundo pesquisa realizada pela F-Secure, 
empresa multinacional de soluções de segurança.   
 Como smartphones, tablets, câmeras fotográficas e 
filmadoras têm custo elevado e tornaram-se indispensáveis 
no dia a dia, fazer um seguro é uma forma de proteger-se 
contra roubos, furtos e outros danos acidentais.  
 De olho na demanda desses diferentes públicos, 
as seguradoras estão desenvolvendo cada vez mais tipos 
de seguros, ainda mais segmentados. A Porto Seguro, por 
exemplo, desenvolveu um para equipamentos utilizados por 
profissionais e empresas do setor de fotografia e imagem. Entre 
os itens assegurados estão câmeras, filmadoras, acessórios, 
lentes, flashes, cartões de memória, entre outros.   
 De acordo com Jarbas Medeiros, superintendente 
de Ramos Elementares da Porto Seguro, esse tipo de seguro 
é essencial para fotógrafos amadores e profissionais. “As 
coberturas oferecem mais tranquilidade, inclusive para 
quem utiliza equipamentos de valores mais elevados”. 
 O fotógrafo Leonel Hayashi assegurou a 
câmera fotográfica. “Nunca fui roubado, mas tenho 
amigos que passaram 
por isso. Como 

uma câmera custa caro, fazer o seguro vale 
muito a pena”, conta Leonel.   
 Além dos tradicionais para carros, casas e 
aparelhos eletrônicos, estão no mercado diversos 
outros tipos de seguros específicos, como os 
para mulheres, atletas, pets, entre outros.   
 E engana-se quem pensa que isso pode 
ser um exagero. Garantir a segurança é prioridade 
para muita gente. “Estimamos um aumento em 
torno de 30% na procura de seguros segmentados”, 
afirma o diretor comercial da Seguralta, Nilton Dias.  
 De acordo com ele, o número de assegurados 
segmentados só tende a aumentar, porque, além da 
proteção financeira, o seguro gera tranquilidade. “Por 

um custo de 15% a 
20% do valor do 

equ ipamento, 
o consumidor 
passa a utilizá-lo 
sem medo”, 
explica Dias.

Leonel assegurou 
seus equipamentos 

fotográficos
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galeria

Social
1

3

2

4

6 7 8

9 10

5

1 - Dr. Helencar Ignacio, Dr. José Luís Francisco Esteves e Dr. João 
Fernando Picollo de Oliveira 2 - Dr. Walfredo Cherubini Fogaça e Dr. 
João Gomes Netinho 3 - Dr. Sérgio Mussi Guimarães e Dr. Octavio Ricci 
Júnior 4 - Dr. Manoel Carlos Santos e Dr. Miguel Zerati Filho 5 - Dra. 
Eurides Maria de Oliveira Pozetti e Dr. Fausto Nasser 6 - Dr. Fábio 
Coimbra Dória, Dr. Marcelo Lúcio de Lima e Dr. Henrique Gandolfi 
7 - Dr. Antônio Carlos Pires e Dr. Pedro Gomes de Almeida Garzon 
8 - Dr. Emiliano de Carvalho Almodovar e Dr. Fernando de Vilhena 
Diniz 9 - Dr. Marcial Barrionuevo da Silva e Dr. João Bosco Guerreiro 
da Silva 10 - Dra. Claudia Spir Santana e Dr. Augusto da Silva  

Mensalmente, a Unimed Rio Preto promove 
um encontro com médicos cooperados com 
objetivo de garantir ainda mais transparência 

da administração da empresa que é hoje um dos 
maiores planos de saúde do estado de São Paulo. 
Confira algumas fotos da reunião de maio.
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cada dia mais
conectado com você

urrmev.com.br uniradio@terra.com.br facebook.com/urrmev

Fone.: (17) 3211-2900 / (17) 3232-8700
Rua Capitão José Verdi, 1414 - S. J. do Rio Preto

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapiaQualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Equipe Multidisciplinar:
Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689
Dr. Júlio César P. Cardoso Júnior - CRM 27.690
Dr. José Valter Martins - CRM 30.810
Dr. Júlio César P.Cardoso Neto - CRM 117.431
Dra. Cejana Casimiro D.Cardoso - CRM 110.547
Antonio Alves Barradas Neto - Físico
Fernando José Coelho - Físico
Lucilene de Souza Peres - Física

Tratamentos:
I.M.R.T
Radioterapia Conformacionada 3D
Braquiterapia de Próstata
Braquiterapia de Alta Taxa de Dose
Radiocirugia Cerebral
Betaterapia- Radioterapia Superficial (pele)
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