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Benefício
Clientes Unimed Rio Preto têm descontos
em mais de 1.600 farmácias em todo Brasil

Prevenção
Estar com as vacinas em dia é 
fundamental para quem vai viajar

Segurança
Unimed Rio Preto amplia
oferta de produtos e 
garante ainda mais 
tranquilidade aos clientes

A pequena Bruna G. Martins utilizou o produto adicional 
“Acessórios Ortopédicos” devido a uma fratura no pé.
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Para muitas pessoas, o fim de ano significa a hora de 
descansar para recarregar as energias. Para isso, várias 
saem de férias com a família e amigos em busca de 

tranquilidade e diversão. Mas o que poucas se lembram é de 
se prevenir colocando a carteira de vacinação em dia.  
 Viajar desprotegido é muito perigoso, 
principalmente se o destino for internacional. Várias 
doenças que circulam pelo mundo não estão presentes 
no Brasil, por isso nosso organismo é mais suscetível a 
contraí-las. Ciente disso, assim que decidir seu próximo 
destino, seja ele nacional ou internacional, não deixe de 
fazer uma avaliação da sua carteira de vacinas.   
 Na Unidade de Vacinação da Unimed Rio 
Preto, você pode fazer isso. Nossos profissionais 
estão preparados para dar todas as informações e 
explicar quais vacinas estão disponíveis no local. Para 
mais informações basta ligar para (17) 3202-1112.  
 Nesta edição da Revista Viva Unimed, apresentamos 
ainda uma série de produtos adicionais ao plano de saúde, 
como Assessórios Ortopédicos, Unimed Air, Saúde na Linha, 
entre outros, que podem garantir ainda mais tranquilidade 
não apenas aos viajantes, mas a todos os clientes.   
 Muitos deles oferecem cobertura nacional, 
ou seja, em caso de necessidade, podem ser 
acionados onde quer que o cliente Unimed Rio Preto 
esteja, desde que seja no território nacional. Não 
deixe de conferir a matéria para saber os detalhes.  
 Outra novidade que apresentamos nessa edição é 
a parceria da Unimed Rio Preto com as redes de farmácias 
Drogasil e Droga Raia. Em mais de 1.600 lojas em todo Brasil, 
nossos clientes contam com, no mínimo, 30% de desconto em 
medicamentos genéricos tarjados e 20% nos de referência. 
Basta apresentar a carteirinha ao farmacêutico.  
 Não deixe de ler essas e outras notícias, como o 
novo programa “Idoso Bem Cuidado”, exclusivo para clientes 
com mais de 60 anos, matérias sobre comportamento, 
economia, sustentabilidade, entre outras.   
 Espero que todos tenham um fim de ano espetacular 
e um 2019 repleto de conquistas, saúde e qualidade de vida! 
 
Boa leitura e boas festas!

editorial
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Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto
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Oferecer os melhores benefícios aos clientes e 
cooperados sempre foi um compromisso da Unimed 
Rio Preto. Com esse objetivo, a cooperativa médica 

acaba de firmar parceria com duas das maiores redes 
de farmácias do Brasil, a Droga Raia e Drogasil.   
 Em ambas, os beneficiários e cooperados têm, no 
mínimo, 30% de desconto em medicamentos tarjados genéricos 
e 20% nos de referência tarjados. Redução que pode ser ainda 
maior em caso de eventuais promoções nas lojas.  
 A grande vantagem, além de economizar, é 
que os descontos são válidos em todo País em mais 
de 1.600 farmácias. Em Rio Preto, estão disponíveis dez 
farmácias da Droga Raia e duas da Drogasil. Há ainda 
unidades da Droga Raia em Mirassol, Olímpia e Jales.  
 A decoradora Marli Anselmo já utilizou a novidade. 
“Gostei muito. Precisei comprar um medicamento e utilizei o 
desconto na Droga Raia. Foi muito simples e o desconto bom. 
Agora ficou mais fácil, porque têm várias em Rio Preto, inclusive 
uma aqui perto de casa. Fiquei muito satisfeita”, afirma.  
 Para usufruir do benefício, basta apresentar a 
carteirinha da Unimed Rio Preto nas farmácias das redes na 
hora da compra, diretamente para o farmacêutico.  
 “É um grande ganho para os clientes Unimed, diante 
dos altos preços de vários remédios. Nosso objetivo é oferecer 
sempre os melhores benefícios a todos, por isso firmamos essa 
parceria”, afirma o diretor Financeiro da Unimed Rio Preto, José 
Luis Esteves Francisco.

Medicamentos
mais baratos

por Elton Rodrigues

benefício

Parceria da Unimed 
Rio Preto com a 
Droga Raia e 
Drogasil garante 
descontos especiais
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cultura

Apresentações culturais de altíssima qualidade 
para toda família. Assim são os espetáculos do 
Circuito Cultural Unimed, projeto que chega 

à terceira edição consecutiva percorrendo cidades 
da região de São José do Rio Preto. A iniciativa faz 
parte das ações de sustentabilidade da cooperativa, 
que são realizadas o ano todo baseadas nos pilares 
Ambiental, Social e Cultural.
  Em 2018, as cidades de Olímpia e Mirassol 
recebem um espetáculo especial com a apresenta-
ção do Coral Uniencanta e do cantor Nasar, com o 
espetáculo “Os Raizeiros”, que valoriza a cultura da 
música sertaneja raiz. Em Rio Preto, o show, exclusivo 
para convidados, contará com a Família Lima e o 
Coral Uniencanta.
 Além das apresentações, durante o Circuito 
Cultural Unimed, a população pode ainda participar 
de ações da Medicina Preventiva da Unimed Rio 
Preto como aferição de pressão, orientações de saúde 
e bem-estar. O evento conta também com Espaço Kids 
com brinquedos, monitores, distribuição de pipoca, tudo 
gratuito.
  “Selecionamos espetáculos de qualidade para agradar 
a família. Por isso, convidamos todos para as apresentações em Olímpia, 
no dia 7 de dezembro, e Mirassol, no dia 20, ambas às 19 horas, nas praças matrizes”, 
afirma o diretor Comercial e Marketing da Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque. 
 

Unimed Rio Preto promove apresentações 
culturais e enfeita prédios da cooperativa 

celebrar
Arte para

por Patrícia Soares

Decoração natalina

Além das apresentações na região, a Unimed Rio Preto realiza, simultaneamente, o projeto de decoração de Natal. Pelo 
segundo ano, 11 voluntários confeccionaram 27 enfeites de Natal como árvores, anjos, estrelas, velas e sinos. Para isso, 
foram utilizadas três mil garrafas PET doadas pela empresa Bebidas Poty. 

  De acordo com a artesã Neusa Célico, que atua como voluntária, o trabalho realizado é gratificante. “Começamos 
a desenvolver os primeiros arranjos em julho desse ano. Além de estarmos lidando com um material reciclável, nosso grupo 
se tornou uma grande família. É muito bom para nós”, afirma.
  Os enfeites foram instalados em frente aos prédios da Unimed em São José do Rio Preto como a Sede, Complexo 
de Saúde Unimed, Central de Vendas, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar (NAM) e Medicina Preventiva. O Pronto 
Atendimento e a Unimed Serviços, ambos em Olímpia, também foram decorados.
  “Além de contribuir com o meio ambiente, reutilizando milhares de garrafas, ainda ajudamos a deixar as cidades 
de Rio Preto e Olímpia mais bonitas para o Natal. Uma atitude simples, mas que faz toda diferença”, afirma o presidente da 
Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.

Voluntárias da Unimed 
deixam o Natal mais bonito.

Em pé: Regina Rodrigues;
Maria Isabel Poleto; Palmira Guimarães;

Neusa Célico e Maria Luiza Peres. 
Sentadas: Maria Elisabeth Barison; Lucia Oliveira; 

Elizabeth Tiradentes e Ivania F. Poleto. 
(Ausentes: Senir Gestal e Sandra Raymundo).
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Um som parecido com o de um chuveiro aberto, apito de panela de pressão, 
assobio ou até mesmo o canto constante de uma cigarra. Essas são apenas 
algumas das comparações que pessoas que têm zumbido no ouvido 

fazem para descrever o som que escutam constantemente. Algumas até 
chegam a se acostumar aos ruídos. Para outras, eles são insuportáveis.   
 Segundo dados da Universidade de São Paulo (USP), o problema 
afeta 30 milhões de brasileiros. A cabeleireira Delfina Santana sofreu 
meses com o incômodo. “Fui a um clube no Carnaval e, após alguns 
dias ouvindo som muito alto, fiquei escutando um chiado o tempo todo. 
Sentia dor de cabeça todos os dias por conta disso. Era terrível”, conta.   
 Para algumas pessoas, os sintomas surgem gradualmente 
e desaparecem à medida que o cérebro e os ouvidos se ajustam. Mas 
há casos em que o problema chega a durar anos. Ambas situações 
devem ser investigadas, já que podem ter várias causas.   
 “A partir do momento em que o zumbido interfere na qualidade de 
vida, o ouvido deve ser avaliado por um especialista. A principal causa está 
relacionada à perda de audição, mas o zumbido pode ser provocado 
por outros fatores, como excesso de cera, infecções, alterações 
metabólicas, hormonais e, em casos raros, tumores”, afirma 
o otorrinolaringologista Luciano Pereira Maniglia.   
 O problema não escolhe idade, mas a 
principal incidência se dá em adultos mais velhos. 
Os tratamentos dependem da causa, daí a 
importância da avaliação de um especialista para 
se fazer o diagnóstico correto.  
 Geralmente, os médicos identificarm 
o grau de perda de audição, o tipo e o 
volume do zumbido. Delfina seguiu à risca as 
recomendações médicas e, após dois meses, 
ficou livre do incômodo. “É um alívio voltar a 
ouvir normalmente”, comemora. 

Zumbido
no ouvido

por Patrícia Ribeiro

É possível livrar-se desse incômodo 
                       que afeta milhares de pessoas

SERVIÇO
Luciano Pereira Maniglia – otorrinolaringologista
(17) 3211-6633 • CRM 101494 

Delfina procurou um 
médico para solucionar 

o problema do 
zumbido 
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turismo

Viajar
fazendo o bem

Ao invés de uma viagem de férias tradicional, a psicóloga 
Rafaela Marçal decidiu se aventurar no turismo voluntário. 
O destino escolhido: Colômbia. Durante um mês, ela 

aproveitou seu conhecimento em psicologia para ajudar a 
recuperar jovens infratores na cidade de Barranquilla. De segunda 
a sexta-feira, se reunia com eles para rodas de conversa sobre 
valores, sentimentos e motivos que os levaram até a prisão.   
  “Essa experiência foi fantástica. Aprendi muito 
sobre o país, e as histórias das crianças e dos adolescentes 
que acompanhei me davam, todo dia, uma nova lição de 
vida. Eles me tornanam uma pessoa melhor, capaz de 
olhar para o outro com mais empatia e compaixão”, diz.   
 Aos fins de semana, Rafaela aproveitava para conhecer 
cidades como Cartagena, Minca, Santa Marta, Taganga, 
Taurona e San Andres. Dessa forma, teve oportunidade 
de fazer o bem e ainda visitar muitos destinos turísticos.  
 Rafaela não é um exemplo isolado. Foi-se o tempo em 
que se viajava apenas para conhecer novas culturas, lugares ou 
para descansar. Hoje em dia, cada vez mais pessoas procuram 
outro tipo de turismo, o voluntarismo. A prática ainda é 

novidade no Brasil, mas está ganhando cada vez mais adeptos.   
 E não é difícil encontrar empresas que proporcionam 
isso. O projeto VivaLá, por exemplo, é uma instituição sem fins 
lucrativos que realiza esse tipo de turismo há dois anos. O 
objetivo é capacitar profissionalmente microempreendedores de 
diversas regiões do Brasil com a ajuda de voluntários.  
 “Existem mais de 25 milhões de empreendedores no País. Diante 
disso, encontramos a oportunidade de ajudar essas pessoas a alavancarem 
seus negócios”, explica o presidente do projeto, Daniel Cabrera.   
 Para isso, o projeto faz a ponte entre profissionais que 
queiram compartilhar conhecimentos e pessoas em locais 
distantes que precisem dessas informações para melhorar seus 
negócios. Nesse sentido, já foram realizadas expedições para 

Amazônia, Florianópolis e Lençóis Maranhenses. Geralmente, os 
participantes têm de 25 a 45 anos e atuam em diferentes áreas.   
 Além de auxiliar na capacitação profissional dos empreendedores, 
a viagem permite aprofundar o conhecimento do local, a cultura 
e a gastronomia. “O voluntário que decide participar da expedição 
é capacitado com aulas sobre a metodologia do material que 
será aplicado aos microempreendedores”, ressalta Daniel.   
 Visando o futuro, Cabrera explica que a ideia é trazer voluntários 
estrangeiros para ajudar nas aulas de inglês e espanhol, já que muitas pessoas 
não têm conhecimento de línguas estrangeiras. “Não existe nada que pague 
ver o crescimento do empreendedor dos voluntários e toda a cultura que 
trazemos de volta na bagagem após a viagem. É uma experiência única.”

  Turismo voluntário é cada vez mais
         procurado por jovens brasileiros

por Letícia Minutti

14   •  dezembro de 2018 e janeiro de 2019

Daniel Cabrera leva voluntáriospara expedições por todo o Brasil
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de impostos
Veículos com isenção 

Saiba quem tem direito e como funciona
                                         esse benefício na hora da compra

por Andrea Inocente

economia

Um em cada quatro brasileiros, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
tem algum tipo de deficiência, permanente ou tem-

porária. O que a maioria deles não sabe é que essa condi-
ção está associada a um direito que poucos conhecem: a 
aquisição de veículos com isenção de impostos.  
 Esse direito está previsto em lei e tem por objeti-
vo garantir a mobilidade de pessoas com deficiências físi-
cas ou debilidades. Entram nesse rol artrose, alguns tipos 
de câncer, LER (lesão por esforço repetitivo), problemas na 
coluna como hérnia de disco e tendinites, desde que com-
prometam a função física. A lei contempla ainda portado-
res de deficiência intelectual, visual ou autismo.  
 A atual legislação garante isenção total de IPI, a 
cada dois anos, para compra de carros com qualquer valor, 
e isenção total a cada quatro anos de ICMS na aquisição de 
veículos de até R$ 70 mil, de IOF em financiamentos su-
periores a 70% do valor do veículo e de IPVA.  
 A assistente financeira Janaína Roque Bogas Be-
luzzi buscou o benefício após sofrer um acidente de 
moto em que foram atingidos dedos e punho. Sabendo 
do direito, correu atrás dos documentos para obter a isen-
ção.  O carro já está em uso nas atividades diárias. Quem 
também solicitou o benefício devido a problemas orto-
pédicos no pé foi Marcia Cristina Bruneri Gonzaga, que ad-
quiriu o veículo com um desconto considerável.  
 Vale ressaltar que a isenção fiscal é válida ape-
nas para automóveis fabricados no Brasil com valor de até 

R$ 70 mil. Os acima disso ou importados têm abatimen-
to apenas para o IPI. Para requisição do benefício é preciso 
ter laudo da Receita Federal assinado por dois médicos cre-
denciados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Se o pacien-
te for portador de deficiência intelectual, o exame deverá 
ser realizado por um psiquiatra e um psicólogo.  
 Para pessoas que têm sob tutela indivíduos incapa-
zes de dirigir, como crianças especiais, o pedido deve ser feito 
junto aos órgãos competentes pela própria pessoa ou repre-
sentante legal, com indicação de até três possíveis condutores. 

Como solicitar a isenção

  
• Se a pessoa possui carteira de habilitação, deve solicitar ao 
Ciretran/Detran a alteração do documento para portador de 
deficiência.   
• Para solicitar a isenção de IPI, o pedido deve ser feito à 
Receita Federal.   
• A isenção do ICMS deve ser solicitada à Secretaria da 
Fazenda do Estado. É válida apenas para veículos com valor 
até R$ 70 mil. 
• Com ambos os documentos em mãos, é possível adquirir o 
veículo desejado. 
• Após a aquisição do automóvel, deve ser feito o pedido de 
isenção de IPVA junto à Secretaria da Fazenda do Estado.  
• A isenção de IOF também deve ser feita à Receita Federal. 
Porém, só é válida para veículos de até 127 cavalos com 
financiamento maior que 70%.

14   •  dezembro de 2018 e janeiro de 2019

Márcia Cristina adquiriu um carro 
com isenção devido a um 
problema ortopédico



17outubro e novembro de 2018  •  17   •  agosto e setembro de 2018

esporte

17   •  dezembro de 2018 e janeiro de 2019



18 •  dezembro de 2018 e janeiro de 2019

segurança

Ao descer de um escorregador na escola, a pequena Bruna, de cinco anos, teve 
uma fratura na perna e foi levada pela mãe, a professora Elaine Cristina Gre-
gui, ao Pronto Atendimento Infantil da Unimed Rio Preto. Após o diagnósti-
co, o médico prescreveu o uso de uma bota ortopédica e cadeira de rodas.  
 Como possuía no contrato do plano de saúde o produto adicional 
da Unimed Rio Preto “Acessórios Ortopédicos”, Elaine precisou apenas apre-
sentar a receita do médico para retirar os equipamentos. “Foi muito simples e 

rápido. Esse é aquele tipo de coisa que a gente nunca pensa que vai precisar. 
Mas quando precisei foi muito bom mesmo, recomendo”, afirma Elaine.  

 A Unimed Rio Preto oferece aos beneficiários vários produtos adi-
cionais que podem ser contratados ou não. São benefícios como 

o “Acessórios Ortopédicos” que trazem ainda mais tranquilidade 
ao dia a dia. Confira quais são eles e, para mais informações, 

basta entrar em contato pelo telefone (17) 3202-1111.  

Acessórios Ortopédicos  
Com uma pequena taxa mensal, descontada junto à 
mensalidade do plano, o beneficiário tem à disposição 
cerca de 350 itens como botas, muletas, andadores, 
talas, cadeira higiênica e de rodas, coletes, joelheiras, 
palmilhas, tensores e muito mais. Assim que o mé-
dico cooperado faz a prescrição, o cliente leva a re-
ceita até a recepção da Unimed em Rio Preto e re-
cebe as instruções para retirar o acessório.  

SOS Unimed  
É um serviço pré-hospitalar que disponibiliza, 24 
horas por dia, atendimento médico domiciliar 
de urgência e emergência com equipe espe-
cializada em ambulância com Unidade de 
Terapia Intensiva - UTI ou veículo de atendi-

mento rápido. O benefício funciona dentro 
dos perímetros urbanos de São José do 

Rio Preto e Mirassol. Para aderir, bas-
ta que o beneficiário seja cliente 

Unimed e pagar uma pequena 
taxa junto à mensalidade.    

por Rodolfo Borduqui

Produtos adicionais Unimed garantem
                  ainda mais benefícios aos clientes

plano
Muito além do

Elaine acionou o 
produto Acessórios 
Ortopédicos para 
a filha Bruna: 
“Foi muito bom. 
Recomendo!”  
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Unimed Air
Novo serviço adicional da 
Unimed Rio Preto garante 
remoção aérea de pacientes
em todo Brasil

HPV
Vacina contra o vírus é uma das formas mais 
efi cazes de prevenção do câncer do colo do útero

Movimente-se
Pular corda pode ser um ótimo exercício para 
quem busca qualidade de vida e bem-estar
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O produto adicional Unimed Air 
também pode ser contratado 
pelos clientes

Unimed Air  
Produto adicional que garante, em todo território nacional, transporte aé-
reo em casos que necessitem de remoção com urgência. Dessa forma, se 
um cliente Unimed Rio Preto for internado em estado grave em uma UTI 
de qualquer lugar do Brasil, e a equipe médica avaliar que a remoção 
para outra localidade pode contribuir para o sucesso do tratamento, o ser-
viço poderá ser acionado. A adesão é semelhante a dos demais produtos.  

Saúde na Linha  
Trata-se de completo serviço de orientações e apoio via telefone da Unimed Rio Pre-
to. Por meio dele, clientes podem conversar com enfermeiros e médicos para esclare-
cer dúvidas sobre saúde e diagnósticos, receber orientações a respeito do preparo ade-
quado para a realização de exames, auxílio em situações de emergência, entre outros, 24 
horas por dia, sem limite de utilização. Tudo com rapidez, segurança e praticidade.  

Unipaz – Assistência Funeral  
Com esse produto, o beneficiário tem a segurança de que as pessoas mais próxi-
mas terão toda a assessoria necessária em caso de falecimento, sem precisar se preocu-
par com procedimentos burocráticos. Após a adesão, o cliente Unimed paga uma pequena 
taxa juntamente com a mensalidade e, em caso de necessidade, o serviço poderá ser acionado.  

SOU - Saúde Ocupacional Unimed  
Produto voltado às empresas que pode ser contratado mesmo que o cliente não possua o plano Uni-
med. Profissionais da cooperativa das áreas médicas e de segurança no trabalho atuam para auxiliar 
as empresas a cumprir as legislações de Saúde e Segurança do Trabalho, inclusive as demandas do 
eSocial, diminuir o absenteísmo e mitigar os riscos relacionados a acidentes e doenças. 

SERVIÇO
Central de Vendas
(17) 3202-1111
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Estar com as vacinas em dia
é fundamental para garantir
uma viagem tranquila

prevenção

Além de escolher o destino das próximas 
férias, a hospedagem, roteiros, entre outros, 
o turista precisa se atentar para um ponto 

essencial: a vacinação. Estar com as vacinas em dia, 
antes mesmo de embarcar para uma viagem, é 
fundamental para evitar problemas futuros.   
 A gerente Andressa Gonzaga só viaja com a 
carteirinha de vacinação em ordem. “Ao escolher 
o destino, já me informo mais sobre o local, se 
há áreas de risco para determinadas doenças e 
quais vacinas são obrigatórias. Sempre tomo as 
necessárias com um mês de antecedência, de 

acordo com a recomendação do médico”, conta 
Andressa, que se prepara para viajar para Cancun 

e já tomou a vacina contra febre amarela.       
 A Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto 
disponibiliza importantes vacinas que são fundamentais 
para garantir imunidade contra doenças que podem 
estragar as férias. Confira algumas que estão disponíveis:

• Meningite Meningocócica ACWY 
Indicada para imunização de indivíduos a partir de dois 

meses de vida. Protege contra a doença meningocócica 
causada pelas bactérias ACWY. Recomendada para viajantes 
que irão ao Sul da Europa, África Central, Ásia e América do 
Sul.

• Meningite Meningocócica B
É indicada para pessoas de dois meses a 50 anos de 
idade e protege contra a doença meningocócica causada 
pela bactéria Neisséria meningitidis do grupo B. Também 
recomendada para viagens ao Sul da Europa, África Central, 

Ásia e América do Sul.

Férias
protegidas

por Patrícia Ribeiro

20   •  dezembro de 2018 e janeiro de 2019

Andressa só viaja 
depois de verificar 
se a carteira de 
vacinação está 
em dia 
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• Febre Amarela
É exigida em países de diferentes regiões do mundo. 
Altamente recomendada ao turista que vai viajar 
para cidades do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do 
Brasil, países da África e da América do Sul. Confira 
a lista completa em www.anvisa.gov.br. Podem tomar 
pessoas com idade acima de nove meses.

• Febre Tifoide
Indicada para crianças a partir de dois anos de idade, 
adolescentes e adultos que irão viajar para áreas de 
alta incidência da doença, como Norte e Nordeste 
do Brasil, Índia, parte Ocidental da África e Peru. A 
dose confere proteção por três anos, de modo que a 
revacinação pode ser recomendada após este período.  

• Hepatite A
Para pessoas que viajam, principalmente para o Norte 
e Sul da Europa. A doença é comum também em 
regiões onde o saneamento básico é precário, uma 
vez que a principal forma de contaminação é por meio 
de fezes que contenham o vírus. Recomendada para 
crianças a partir dos 12 meses, adolescentes e adultos. 

• Hepatite B
Importante para proteção da doença para pessoas que 
estão viajando ao redor do mundo, principalmente 
para Norte e Sul da Europa. É transmitida pelo sangue 
ou contato sexual.

• Tríplice Viral
Protege contra sarampo, caxumba e rubéola. 
Disponível nas clínicas particulares, como a Unimed 
Rio Preto, para a vacinação de crianças a partir de 
12 meses, adolescentes e adultos de qualquer idade. 
Recomendada ao turista que vai viajar para Europa.

• Antigripal
Essencial para proteção de crianças a partir de seis 
meses, adolescentes e adultos. Altamente indicada 
para qualquer tipo de viagem, uma vez que o vírus da 
gripe circula por todo o mundo.

• dTpa (Difteria, Tétano e
 Coqueluche)
Recomendada para viajantes que irão ao Norte e 
Sul da Europa, também para pessoas que praticam 
esportes radicais ou excursões no campo, durante os 
quais é fácil se cortar. 

 Importante destacar que a vacinação deve 
ser feita, no mínimo, dez dias antes viagem. Além disso, 
muitos países exigem o Certificado Internacional de 
Vacinação e Profilaxia (CIVP), expedido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que nada 
mais é do que um documento que comprova que 
o viajante se vacinou contra determinados tipos de 
doenças. Para mais informações, acesse www.anvisa.
gov.br. 
 Para saber se a carteira de vacinas está em 
dia, basta levá-la até a Unidade de Vacinação Unimed 
Rio Preto para avaliação. Profissionais irão fornecer 
todas as orientações. Caso tenha perdido a carteirinha, 
basta solicitar segunda via na instituição que realizou 
as vacinas.

SERVIÇO
Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto 
(17) 3202-1112 ou (17) 99282-8780 (WhatsApp)

A Unidade de 
Vacinação da 
Unimed Rio Preto 
disponibiliza 
importantes vacinas 
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bem-estar
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Idoso
bem cuidado

por Rodolfo Borduqui

Novo programa da 
Unimed oferece 
cuidados especiais 
para a terceira idade
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Segundo projeções do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em dez 
anos, o número de idosos no Brasil chegará 

a 38,5 milhões, 17,4% do total de habitantes. 
 E os fatores que contribuem para esse 

aumento na expectativa de vida são muitos, 
como: melhoria dos serviços de saneamento; 

alimentação; evolução dos serviços de saúde e da 
medicina; educação, entre outros. Um novo cenário 

que está transformando a sociedade, inclusive os 
serviços prestados a esse grupo cada vez maior.  

 Em Rio Preto, por exemplo, a Unimed acaba de 
implantar um novo programa, o “Idoso Bem Cuidado”. “Hoje, 
a Unimed conta com mais de 20 mil beneficiários idosos. 
Número muito relevante, que nos leva a repensar todos os 
processos, inclusive elaborar novos programas como esse, 
voltados exclusivamente para pessoas com mais de 60 
anos”, explica o geriatra João de Castilho Cação.  
 Nessa primeira fase, o programa “Idoso Bem Cuidado” 
irá assistir beneficiários selecionados pela Unimed com base em 
vários fatores, principalmente os com fragilidade leve, ou seja, 
aqueles que, mesmo com uma vida relativamente independente 
e aparentemente saudável, possuem potencial para, no futuro, 
desenvolver complicações de saúde e incapacidades.  
 “Esses pacientes recebem atendimento gerencial, 
multidimensional e personalizado realizado por enfermeiros 
e geriatra em um ambulatório criado especialmente para essa 
finalidade no Complexo de Saúde Unimed. Nosso objetivo 
é fazer a gestão de cuidados desses beneficiários para 
melhorar ainda mais a qualidade de vida e evitar ou retardar o 
aparecimento de incapacidades”, afirma Cação.  
 Inicialmente, os idosos passam por uma avaliação 
global para analisar vários fatores, como capacidade funcional, 
fragilidade, estado nutricional, massa muscular, mobilidade, 
humor, entre outros. Depois, são consultados por um geriatra. 
Com base nos dados colhidos, é elaborado um Plano 
de Cuidados Personalizado, com orientações que vão 
desde nutrição, exercício físico, cuidados cognitivos e 
relacionados ao humor e convívio social até adequações 
na prescrição medicamentosa que deverão ser 
seguidas pelos idosos e suas famílias ou cuidadores.  
 Ao final de um ano de consultas 
periódicas, o idoso, familiares e/ou cuidador estarão 

aptos para prosseguir o plano de cuidados de forma 
independente. O objetivo é garantir melhora na 
qualidade de vida, estabilização de doenças crônicas, 
redução de possíveis internações, entre outros.  
 Os participantes do programa contam 
ainda, sempre que necessário, com apoio de equipe 
multidisciplinar formada por fisioterapeuta, educador físico, 
psicólogo e assistente social, uma vez que os profissionais 
do “Idoso Bem Cuidado” atuam de forma integrada 
com a Medicina Preventiva e o Pronto Atendimento do 
Complexo de Saúde Unimed. Além disso, o médico do 
próprio paciente será consultado para informações que 
possam contribuir para o sucesso do programa.  
 Quem já está sendo assistida é a aposentada Maria 
Helena Cordeiro Amaral, de 89 anos. Para ela, o programa 
está sendo muito importante. “É excelente! Em pouco mais 
de um mês e meio ganhei peso e controlei minhas crises 
de labirintite. Eu estava muito desanimada e sem energia. Com 
ajuda do médico, me sinto muito 
melhor, disposta e 
feliz”, afirma.

Há dois meses 
participando 
do projeto, Maria 
Helena
se sente mais 
disposta e feliz
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inclusão 

Projeto ajuda população 
a identificar pessoas que 
possuem baixa visão Bengala

verde
por Andrea Inocente

Caio Vinicio acredita 
que a bengala verde 
pode fazer muita 
diferença no dia a dia
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Um descolamento de retina fez com que 
Miriam Raquel Trindade Martins perdesse 
totalmente a visão do olho direito. No esquerdo, 

ela tem entre 5% e 10% apenas. Por enxergar 
parcialmente, às vezes, é vítima de preconceito. 

As pessoas não entendem porque usa bengala se 
ainda tem alguma capacidade para enxergar.  

 Na tentativa de desmitificar situações com a de 
Miriam, o Instituto dos Cegos Trabalhadores de Rio Preto 

trouxe para o município o projeto Bengala Verde, que identifica 
as pessoas que possuem baixa visão pelo uso de uma 
órtese diferenciada, uma bengala de cor verde.  
 Criado em 1998, o movimento foi idealizado pela 
educadora infantil argentina Perla Mayo. Ela atuava com 
educação inclusiva, com crianças portadoras de deficiência visual. 
Ao presenciar o preconceito que muitos indivíduos passavam 
por serem considerados deficientes e terem baixa visão, ou 
seja, menos de 20% da capacidade de enxergar, a profissional 
criou o projeto, que visa diferenciar uma situação da outra. A 

cor verde foi escolhida por significar esperança.  
 No Brasil, o projeto chegou em 2016, com apoio do 
Grupo Retina Brasil. “Em Rio Preto, o movimento começou em 
agosto de 2018. O objetivo é conscientizar a população de que 
pessoas com baixa visão entram na legalidade da deficiência 
visual, porém, podem enxergar, mesmo que limitadamente. Elas 
não são cegas totalmente e podem precisar de auxílio para ações 
cotidianas, como ler o letreiro de um ônibus ou placas na rua”, 
explica a fisioterapeuta da instituição, Regiane Pires.  
 Segundo a profissional, no Brasil, pelo menos 6,5 milhões 
de pessoas possuem baixa visão e 600 mil cegueira total. Em Rio 
Preto, dos frequentadores do Instituto dos Cegos, 250 possuem 
baixa visão. Desse total, 80 já aderiram ao projeto.  
 Um deles é Caio Vinicio Ferreira Lodeti, morador 
de Mirassol. Ele é portador de retinose pigmentar, doença 
degenerativa oftalmológica. Com diagnóstico de deficiência 
visual, já passou por três cirurgias, porém, ainda tem a visão 
limitada. “Conheci o movimento depois de participar de uma 
palestra no Instituto dos Cegos, e aderi. É uma iniciativa simples, 
mas faz toda diferença”, afirma.
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da Unorp, Paulo Cesar Fantinato, o mecanismo promete 
revolucionar os dispositivos eletrônicos.  
 “Por serem desenvolvidas com um plástico 
reforçado, sua natureza ‘inquebrável’ é desejada 
por muitos usuários. Além da flexibilidade, essas 
telas têm como principais vantagens a resistência 
aos danos causados por quedas, a possibilidade de 
uso do dispositivo com tela aberta ou dobrada e 
o baixo consumo de energia”, explica.  
 Elas são fabricadas com poliamida, um 
tipo de polímero flexível e resistente, largamente 
utilizado na indústria têxtil, que, além da flexibilidade, 
ainda as deixa mais finas e leves. Segundo o grupo 
sul-coreano dono da empresa, a tela já foi aprovada 
nos testes de qualidade e segurança. Por isso, 
muito em breve, o mundo certamente terá uma 
onda de dispositivos flexíveis no mercado.  
 “Graças a essa tecnologia, vários aparelhos 
passarão a ter formatos diferentes. Em breve, teremos 
smartphones, tablets, laptops, TVs, smartcard, display 

wearable, vídeo games portáteis, painéis de 
veículos, dispositivos militares, entre 

outros aparelhos, tudo flexível”, 
afirma Fantinato.

flexíves
Telas

por Patrícia Soares

Muito em breve, celulares e outros aparelhos
                                              poderão ser dobrados ao meio

A cada dia, inovações tecnológicas que pareciam 
estar longe de se tornar realidade são inseridas 
no dia a dia da população. A mais recente, que 

acaba de ser anunciada por uma grande empresa 
de tecnologia e que deve chegar ao mercado até 
2020, são as telas flexíveis para celulares dobráveis.  
 Elas são feitas de diodo orgânico emissor de luz 
— conhecido pela sigla em inglês, OLED, e possuem uma 

flexibilidade que as atuais telas não 
têm. De acordo com 

o docente de    
Engenharia 

Elétr ica 

Protótipo revela como
serão as telas flexíveis de
smartphones e tablets

tecnologia
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comportamento

Apenas na região de Rio Preto, esse tipo 
de investimento aumentou 15%

Quando decidiu comprar um carro, o advogado Anderson 
Sales pesquisou e constatou que compensava mais 
adquirir um consórcio do que fazer um financiamento. 

Mesmo pagando a taxa de administração cobrada pela empresa, 
ainda economizaria. “Vi que sairia mais em conta do que os juros 
do banco. Dei um lance e consegui ser contemplado”, diz.   

  Assim como Sales, outros moradores da região 
estão trocando os financiamentos pelos consórcios. Em 

São José do Rio Preto, houve aumento de 15,3% somente 
no primeiro semestre de 2018, comparado ao mesmo 
período do ano passado. Os dados são da Porto 
Seguro relativos a todos os tipos de consórcios, que 
vão desde automóveis até imóveis.  
 A mudança de comportamento do consumidor 
não está relacionada apenas à economia. Por 
conta da instabilidade do emprego e das 
incertezas políticas, os brasileiros estão mais 

cautelosos em relação aos gastos, principalmente aos 
de maior valor, como a compra de casas e carros.  
    Segundo dados do Índice Nacional de Expectativa 
do Consumidor (Inec), essa confiança chegou ao menor 
patamar desde 2016, com queda de 3,8% de maio para 
junho. Por conta disso, os consumidores estão planejando 
a compra de bens e optando pelo consórcio.  
 O gerente da sucursal de Rio Preto da Porto 
Seguro, Marcos Mendes, explica que outro fator 
que colaborou para o aumento da procura pelos 

consórcios é a modernização do produto, que conta 
com um leque de opções. “Hoje, temos muita variedade. 
Além dos tradicionais consórcios para veículos e 

imóveis, oferecemos, por exemplo, para casamentos, 
cirurgias, máquinas fotográficas, entre outros”, explica.  
  Ainda segundo o especialista, atualmente, as 
empresas que oferecem consórcio estão ampliando os 
mecanismos para que o cliente seja contemplado. “Muitas 
pessoas ainda têm aquela visão de que precisam pagar 
e aguardar para serem sorteadas. Hoje, existem muitas 
opções. Pode ser contemplado por sorteio, lance, lance 
embutido, usar fundo de garantia, entre outros”, afirma 
Mendes. 

Cresce a procura por

consórcios
por Elton Rodrigues

Anderson optou
pelo consórcio para 
comprar seu carro
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galeria
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1 - Helencar Ignácio, Helton Freitas, Marcelo Lucio de Lima e Daniel 
Wang. 2 – Jorge Haddad, Paulo Vieira, Paulo Roberto Zaidan Maluf e 
Dulcimar Donozeti de Souza. 3 – Vera Nasser, Fausto Nasser, Calixto 
Figueiredo e Elaine Moraes da Silva. 4 – Luciano Miola e Adriana 
P. Bellini Miola. 5 – Fabio Coimbra Dória, Daniel Wang e José Luis 
Esteves Francisco. 6 – Toufic Bauab e Celma di Pace Bauab. 7 – José 
Carlos Aidar Ayoub e Vivian Ayoub. 8 – Fernando Diniz e José Maria 
Bedran de Castro Filho. 9 – Aldenis Borim e Fabio Martinez. 
10 - José Carlos Paludetto.

A Unimed Rio Preto reuniu cooperados para 
comemorar o Dia do Médico na Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São José do 

Rio Preto. Durante o evento, todos tiveram a 
oportunidade de conferir as palestras “Judicialização 
da Saúde – Cenário Atual”, ministrada pelo Doutor 
Daniel Wang, um dos maiores estudiosos do 
tema no mundo, e “Sustentabilidade da Saúde 
Suplementar”, com o diretor-presidente da Unimed 
Seguros e ex-presidente da Unimed BH, Helton 
Freitas. Confira algumas fotos do evento.
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