
1jun | jul 2019  |

A
N

S 
n.

º3
35

10
0

jun/jul 2019 Nº 80

EXCELÊNCIA
Unimed Rio Preto mantém 
ações permanentes para 
garantir a segurança dos 
pacientes

PRATICIDADE
Boletos Unimed agora 
podem ser pagos com 
cartão diretamente no 
site da cooperativa

Que tal aproveitar o período de recesso 
escolar para colocar a vacinação da 
criançada em dia?

SAÚDE NAS FÉRIAS
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Mesmo com tantas orientações, 
informações, campanhas educativas e 
apelo das autoridades, muitas pessoas 
ainda insistem em não fazer as suas partes 
para prevenir a dengue. Prova disso, é que 
estamos vivenciando, em 2019 uma das 
maiores epidemias da doença já registradas.

Somente na região de São José do Rio Preto, 
desde o início do ano, mais de 20 mil pessoas 
contraíram dengue, que é transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti, e dez acabaram 

falecendo em decorrência da doença.

Para garantir atendimento de qualidade e resolutividade aos nossos 
beneficiários, montamos um plano de contingência exclusivamente 
para atender os pacientes com dengue. Ação que está sendo 
fundamental, uma vez que possuímos mais de 260 mil clientes e, em 
meio à epidemia, muitos acabaram doentes.

Todo esse problema é, em grande parte, culpa da própria população, 
que simplesmente ignora as orientações e se esquece da prevenção. 
Não podemos deixar de cuidar das nossas casas, eliminar qualquer 
tipo de recipiente que possa acumular água e também incentivar 
nossos familiares, amigos e vizinhos para que façam o mesmo. 

Se isso não for feito o ano todo, corremos o risco de uma nova 
epidemia em 2020. A Unimed Rio Preto tem na prevenção um dos 
seus principais compromissos. Faz parte do DNA da cooperativa 
médica praticar e incentivar isso.

Nesta edição da Revista Viva Unimed, vamos abordar várias formas de 
prevenção. Aproveitando as férias escolares, que tal levar a garotada 
até a Unidade de Vacinação da Unimed para colocar as vacinas em 
dia? Na matéria principal da revista, você terá todas as informações.

Temas variados como a Corrida Unimed, que será realizada em 
setembro, as Metas Internacionais de Segurança do Paciente que são 
seguidas no Complexo de Saúde Unimed, o projeto Ciclovida, que 
incentiva a prática de esportes e a cidadania, entre outros, também 
estão presentes nessa edição. Não deixe de ler e compartilhar as 
informações. 

Tenham todos uma ótima leitura!

Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto

A Revista Viva Unimed é uma publicação da 
Unimed São José do Rio Preto | SP
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8. DIA A DIA
UNIMED RIO PRETO DISPONIBILIZA 
PAGAMENTO DE FATURAS ONLINE 
DIRETAMENTE NO SITE

10. COMPORTAMENTO
DOAR SANGUE FAZ BEM AO CORPO, 
À MENTE E AINDA AJUDA A 
SALVAR MUITAS VIDAS

12. TECNOLOGIA
GADGETS E APLICATIVOS AUXILIAM 
A TER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL 
ATÉ NA HORA DE DORMIR
 
14. ESPORTE
ALONGAMENTO É FUNDAMENTAL 
PARA QUEM PRATICA QUALQUER 
ATIVIDADE FÍSICA

18. ECONOMIA
NOVA LEI FACILITA O PROCESSO 
PARA QUEM ADQUIRIU IMÓVEL 
E QUER DESISTIR DO NEGÓCIO

20. ALIMENTAÇÃO
SAIBA A DIFERENÇA ENTRE SÓDIO 
E SAL E COMO ELES PODEM SER 
PREJUDICIAIS À SAÚDE

22. SUSTENTABILIDADE
PRESERVAR A NATUREZA DIARIAMENTE 
É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O 
FUTURO DO PLANETA 

24. EXCELÊNCIA
COMPLEXO DE SAÚDE UNIMED 
CONTA COM AÇÕES PARA GARANTIR A 
SEGURANÇA DOS PACIENTES 

26. COMPORTAMENTO
DE BICICLETAS A CASAS, 
CADA VEZ MAIS AS PESSOAS 
QUEREM COMPARTILHAR

28. SUSTENTABILIDADE
LÂMPADAS NÃO PODEM SER DESCARTADAS NO 
LIXO COMUM 
NEM NO MEIO AMBIENTE

30. SOCIAL
CONFIRA QUEM ESTEVE PRESENTE 
NO MUNDO MED, CICLO DE PALESTRAS 
DA UNIMED RIO PRETO

16. CAPA
PAIS APROVEITAM AS FÉRIAS 
ESCOLARES PARA COLOCAR A 
VACINAÇÃO DOS FILHOS EM DIA

NESTA
EDIÇÃO

DIA A DIA
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OPÇÃO QUE FACILITA A VIDA DO BENEFICIÁRIO
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA UNIMED RIO PRETO

A PRATICIDADE DO 
PAGAMENTO ONLINE

Por Priscila Carvalho

Quem ainda não realiza os pagamentos 
dos boletos da Unimed Rio Preto 
com débito automático não precisa 

mais ir a um banco, caixa eletrônico ou 
lotérica para quitar as mensalidades.   
 Isso já pode ser feito por meio do site 
www.unimedriopreto.com.br. Agora, além 
de conseguir emitir a segunda via do boleto, 
o cliente também pode fazer o pagamento 
utilizando cartão de crédito ou débito.   
 Para isso, o beneficiário deve acessar 
sua área logada no site com usuário e 
senha, clicar no ícone “Financeiro”, depois 
“Pagamento Online” e escolher entre as 
opções disponíveis para seu contrato. 
Tudo muito simples, prático e rápido.  
 “Funções como essa tem como 
objetivo oferecer opções para o cliente pagar 
a mensalidade ou fazer negociações sem 
a necessidade de sair de casa. É a Unimed 
sempre buscando utilizar a tecnologia para 
facilitar a vida dos beneficiários”, afirma 
o conselheiro responsável pelo setor de 
Tecnologia da Informação da Unimed 
Rio Preto, Fábio Coimbra Dória.  
 Totalmente seguro e prático, o site 
utiliza criptografia de ponta a ponta durante 
todo o processo, que é realizado pela Cielo. 
Além disso, a Unimed Rio Preto ainda 
possui um certificado digital da GlobalSign, 
garantindo a eficiência da funcionalidade 
que, em breve, também deverá estar acessível 
em outras plataformas, como o aplicativo do 
cliente e totens de atendimento.  
 Para Vitor Prevedel Beluci, que 
utilizou a novidade pela primeira vez, 
essa tecnologia trouxe mais conforto e 
praticidade. “Acho ótimo, pois os tempos 
atuais demandam ferramentas que 
poupem tempo e que desburocratizem a 

vida das pessoas”, afirma.  
 Para ele, o que mais chamou a 
atenção foi ter a opção de pagamento pelo 
cartão de crédito. “O que destaco nessa nova 
funcionalidade, e que me fez utilizá-la, é a 
possibilidade de realizar o pagamento por 
cartão de crédito e, assim, permitir que eu 
acumule pontos no programa de recompensas 
do meu cartão”, explica Beluci.

Processo de pagamento é realizado por meio do 
site com total segurança e comodidade

DIA A DIA
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Faz mal à saúde? Afina o sangue? Engorda? 
Esses são alguns dos mitos que ainda 
interferem na doação de sangue em Rio 

Preto. Mas, ao contrário do que algumas pessoas 
pensam, doar sangue não faz mal à saúde.  
 O procedimento dura cerca de uma hora, 
é totalmente seguro e não provoca alterações 
no organismo do doador. Como o sangue 
não é um produto que pode ser fabricado, os 
hospitais dependem de doações para ajudar, 
principalmente, quem tem leucemia, anemia 
hereditária e outras doenças do sangue, ou é 
submetido a cirurgias mais complexas.  
 A fotógrafa Cacá Romani é uma das 
que colabora com o Hemocentro de Rio Preto. 
“Na correria do dia a dia, às vezes esquecemos 
ou arrumamos desculpas por falta de tempo, 
mas precisamos ter consciência de que essa 
é uma forma de ajudar outras pessoas, um ato 
simples que pode salvar vidas”, afirma.  
 Porém, a enfermeira e supervisora 
do Hemocentro de Rio Preto, Mariana 
Lorijola Coltro, diz que nem todos têm essa 
compreensão. “Ainda existem muitos mitos, 
como falar que engrossa ou afina o sangue, 
ou que se doar uma vez vai ter de doar pelo 
resto da vida. Isso tudo é mentira. A doação 
de sangue não faz mal. Pelo contrário, 
além de ajudar outras pessoas, o doador 
renova as células do sangue”, explica.  
 De acordo com a enfermeira, no inverno 
em períodos de férias escolares, o número de 
doações cai muito. Por isso, a necessidade de 
campanhas para reforçar a importância das 
doações. Nesse sentido, como faz todos os 
anos no mês de junho, a Unimed Rio Preto 
promove ações internas para incentivar os 
colaboradores a doarem sangue. Além disso, 
a cooperativa realiza campanha em redes 
sociais para conscientizar a população.

DOAR SANGUE FAZ BEM AO CORPO E 
AJUDA A SALVAR MUITAS VIDAS

Informações:
ww.unimedriopreto.com.br

UM ATO DE 
CIDADANIA

SERVIÇO

Doação de sangue traz benefícios para o 
doador e para quem recebe

Por Elton Rodrigues

Onde doar em Rio Preto?

• Hemocentro - Av. Jamil Feres Kfouri, 80,                               
Jardim Panorama
• Hospital Beneficência Portuguesa - Rua Luiz Vaz 
de Camões, 3236 - Subsolo 1, Redentora

Quem pode doar sangue
• Homens e mulheres com idade entre 18 e 69 anos 
e que pesem mais de 50kg;
• Doadores de 16 e 17 anos são aceitos se acompa-
nhados dos pais e/ou responsável;
• Após 60 anos, ambos os sexos podem doar a cada 
seis meses;
• O doador deve estar em boas condições de saúde 
(sem gripe, resfriado, diarreia ou alergias), sem feri-
das e/ou machucados pelo corpo ou na boca;
• Não pode estar em jejum nem ter feito refeições 
gordurosas nas últimas quatro horas;
• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 
horas;
• Estar sem fumar nas duas horas que antecedem a 
doação;
• Que tenha feito exame de endoscopia há mais de 
seis meses.

COMPORTAMENTO
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GADGETS AUXILIAM A TER UMA VIDA MAIS 
SAUDÁVEL ATÉ NA HORA DE DORMIR 

Saúde na
PALMA DA MÃO

Por Priscila Carvalho

Principalmente na área da saúde,  a tecnologia 
tem revolucionado e facilitado o dia a dia 
das pessoas. Nesse sentido, muitos gadgets, 

dispositivos eletrônicos portáteis, têm surgido 
com as mais diferentes funções e são capazes 
de realizar desde uma simples análise dos níveis 
de glicemia até o monitoramento do sono.  
 Já existem no mercado, por exemplo,  
aparelhos que podem aferir a pressão arterial 
e enviar todos os dados para um gerenciador 
de saúde onde as informações armazenadas 
podem ser acessadas  pelo médico da pessoa.   
 Para os especialistas, mesmo não 
sendo ainda 100% confiáveis, esses gadgets 
têm pontos positivos. Um deles é que 
acabam estimulando práticas saudáveis e 
fomentando cuidados diários com a saúde.   
 “Se utilizados corretamente, sem abandonar 
o acompanhamento médico, eles podem ajudar 
a evitar pioras de quadro de saúde e ensinar ao 
paciente o que fazer diante de determinadas 
situações, como quando deve procurar um pronto 
atendimento ou não, de acordo com os sintomas”, 
afirma o gerente Médico de Atenção à Saúde da 
Unimed Rio Preto, Lincoln Cubiça de Carvalho.  
 O especialista explica que essa tecnologia 
pode auxiliar na checagem diária das condições de 
saúde da pessoa e colaborar de forma mais precisa 
com pacientes portadores de alguma doença 
crônica ou diagnóstico prévio e que necessitam de 
acompanhamento mais intensivo ou vigilante.   
 “Existem gadgets voltados à prevenção 
primária, como relógios que monitoram o 
nível de atividade física, por exemplo, que são 
bastante úteis no engajamento de pessoas 
a rotinas mais saudáveis e prevenção de 
doenças crônicas”, explica Carvalho.  
 “Entretanto, os usuários devem ter prudência 
com o uso e saber que mudanças e alterações em 
parâmetros corporais nem sempre são doença 

ou sinal de piora de um quadro. Por isso, eles 
devem ser usados para monitoramento e não para 
tomada de decisões”, afirma o gerente médico.  
 E os propósitos são os mais variados. 
Para ajudar a melhorar as noites de descanso dos 
clientes, a Americanflex, tradicional fabricante 
de colchões, colocou no mercado a linha Amx 
Tech com dois diferentes modelos de gadgets. 
Ambos, quando conectados ao aplicativo em um 
smartphone, fornecem ao usuário informações e 
soluções para melhorar as noites de sono.  
 Um desses dispositivos é o Sleep Dot. 
Quando preso ao travesseiro, ele monitora 
diariamente uma série de fatores como qualidade 
do sono, horas dormidas, movimentação na cama, 
temperatura e umidade do quarto, etc. O outro, 
RestOn, é uma faixa ultrafina que fica presa ao 
colchão e, além dos itens monitorados pelo outro 
dispositivo verifica ainda os batimentos cardíacos e 
a taxa respiratória de quem está usando.

Dispositivo de monitoramento do sono da 
Americanflex: tecnologia ajuda o usuário a ter 
melhores noites de descanso

SAÚDE
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O Glaucoma é um conjunto de diversas 
doenças distintas que envolvem a pressão 
intraocular, associada a neuropatia óptica. 

Por conta disso, ele possui características bem 
específicas, em que ocorre um dano no nervo óptico 
– parte do olho que carrega a informação visual 
até o cérebro –, causando a perda progressiva (se 
não tratada) e irreversível da visão.  
 Segundo a OMS – Organização Mundial de 
Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira 
no mundo, ficando atrás apenas da catarata. A estimativa 
é de que no Brasil,  900 mil pessoas são portadoras 
da doença. O glaucoma é tratado principalmente 
com colírio sob prescrição médica.  
 Se o glaucoma do paciente progredir ou o 
paciente deixar de responder ao tratamento com 
colírio, a solução indicada é a cirurgia. Porém a  solução  
cirúrgica sempre foi , em geral, altamente invasiva, 
requerendo longo tempo de recuperação, e podendo 
ocasionar complicações em longo prazo.  
 Daí a comemorada revolução no tratamento 
do glaucoma - um iStent®, de apenas 0,3mm foi 
desenvolvido e é implantado no olho através 
da técnica de Cirurgia Minimamente Invasiva 
para Glaucoma - MIGS. É o menor dispositivo já 
implantado no ser humano, e tem revolucionado  
a vida de portadores de Glaucoma.  
 Antes disponível apenas no exterior, essa 

técnica chegou ao Brasil e  tornou-se a abordagem 
preferida para o tratamento do glaucoma 
por muitos oftalmologistas e seus pacientes.   
 Realizada no mesmo momento da cirurgia de 
catarata ou como um procedimento isolado, a colocação 
do iStent de 3 mm  tem comprovada eficácia na redução 
da pressão intraocular, com um excelente perfil de 
segurança, e menor tempo de recuperação.  
 Essa técnica pode inclusive  reduzir 
a necessidade de medicamentos, colírios, 
conforme determinado pelo oftalmologista. 
Quem faz o tratamento de glaucoma a base de 
colírios, sabe o quanto é desconfortável.  
 Em estudo realizado nos Estados Unidos, 
ficou comprovado que a  maioria dos pacientes que 
receberam o iStent através da cirurgia minimamente 
invasiva permaneceu sem medicamento, por 
12 meses. É com certeza libertador!  
 Outros benefícios associados a esse tratamento 
inovador incluem, trauma mínimo no tecido, redução 
eficaz da pressão intraocular, excelente perfil 
de segurança e recuperação rápida.   
 Colocar o istent  a disposição de meus pacientes 
foi muito além do compromisso de estar sempre 
atualizado com técnicas modernas de tratamento. 
Estamos devolvendo qualidade de vida aos pacientes 
que antes viviam presos a aplicações constantes de 
colírios para o controle da doença.
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A IMPORTÂNCIA
do alongamento 

Se você é daquelas pessoas que sempre 
deixam o alongamento de lado quando vai 
correr, caminhar ou treinar na academia, 

saiba que está errado. Alongar o corpo antes e 
depois do exercício físico é fundamental para 
previnir lesões musculares, tensões, cãibras, 
torcicolos e até encurtamento muscular.  
 De acordo com a professora de educação 
física da Unimed Rio Preto, Roberta Magalhães 
da Silva, o alongamento ativa a circulação 
sanguínea e aumenta a flexibilidade muscular, 
permitindo movimentos mais amplos e seguros.

 No dia 29 de setembro, São José do Rio 
Preto receberá mais uma edição da Corrida 
Unimed, prova de rua promovida pela Unimed 
Rio Preto com percursos de 5k (corrida ou 
caminhada) e 10K (corrida). Se você já está 
treinando para a prova ou pretende se inscrever, 
que tal incluir algumas séries de alongamento 
na sua rotina esportiva?

ALÉM DE AUMENTAR A 
FLEXIBILIDADE, A PRÁTICA 
REDUZ O RISCO DE 
LESÕES MUSCULARES

Por Letícia Minutti

“DURANTE UMA CORRIDA, O 
ALONGAMENTO MELHORA A 
POSTURA E A CONSCIÊNCIA 

CORPORAL, ALÉM DE AJUDAR 
NA COORDENAÇÃO E NO 

EQUILÍBRIO, RELAXANDO O 
CORPO E A MENTE, REDUZINDO 

O ESTRESSE”,
explica Roberta Magalhães da Silva, 

professora de educação física.

ESPORTE
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Alongar-se antes e depois do exercício ajuda a 
prevenir lesões e melhorar o rendimento

15

CONFIRA ALGUNS EXERCÍCIOS QUE TODOS PODEM FAZER 
E QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO NOS TREINOS, 
PROVAS E NO BEM-ESTAR DO DIA A DIA:

PARTE DA FRENTE DAS COXAS:PESCOÇO E OMBROS:

POSTERIOR DAS COSTAS
E TRÍCEPS:

QUE TAL PARTICIPAR DA 
CORRIDA UNIMED 2019?

PARTE POSTERIOR DAS
COXAS E TENDÕES:

Mantenha os pés alinhados para frente na largura 
dos ombros, mantendo levemente os joelhos 
flexionados, incline-se para baixo, tentando 
alcançar a ponta dos pés. Mantenha essa posição 
por dez a 15 segundos. Faça o mesmo do outro lado.

Segure o dorso do pé direito com a mão e puxe 
suavemente o calcanhar na direção do glúteo. 
Mantenha essa posição por dez a 15 segundos. Faça 
o mesmo do outro lado.

Em pé, com afastamento lateral e com os joelhos 
flexionados, puxe o cotovelo por trás da cabeça, 
incline o corpo para um dos lados do quadril, 
respirando tranquilamente. Mantenha essa posição 
por oito ou dez segundos. Faça o mesmo do outro 
lado.

 
Leve o braço por trás do seu corpo e deixe o cotovelo 
flexionado. Com a outra mão, puxe a cabeça na 
direção do ombro (mesmo lado), sem projetar o 
ombro para cima. Mantenha essa posição por oito 
ou dez segundos. Faça o mesmo do outro lado.

A IMPORTÂNCIA
do alongamento 

PARA MAIS INFORMAÇÕES E 
INSCRIÇÕES, ACESSE O SITE

WWW.RUNNERBRASIL.COM.BR
 

OU FAÇA A LEITURA DO QR 
CODE ABAIXO COM SEU 

SMARTPHONE. 

PARTICIPE! 
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As férias de julho estão chegando. Para as 
crianças, o período fora da escola significa 
descanso e tempo de sobra para diversão e 

brincadeiras. Para os pais, o recesso escolar representa 
também opções de dias livres para levar os filhos ao 
médico e colocar as vacinas em dia, especialmente 
com a ameaça da volta de doenças antigas, como 
o sarampo, a tuberculose e a meningite.   
 Pensando na importância da vacinação 
para manter a saúde do filho, a doceira Gislene 
Gontijo já está organizando a agenda de 
trabalho para levar o pequeno Nícolas para 
atualizar a carteirinha de vacinação. “Durante 
as aulas, o dia fica cheio de compromissos e 
a gente acaba postergando esse cuidado. Nas 

férias fica bem mais fácil”, explica Gislene.  
 Quem também aproveita os recessos para 
vacinar e levar as crianças ao médico é a psicóloga 
Aline Steinmann. “Com eles em casa, sem o 
compromisso e os horários da escolinha, fica mais 
fácil programar idas ao médico e vacinação, que 
considero de extrema importância”, explica.   
 “Utilizar o período de férias para vacinar a 
garotada é uma ótima estratégia, pois é um período 
mais tranquilo para os pais. Além disso, caso a 
criança tenha alguma reação à vacina, como febre 
leve ou dor no local da aplicação, os cuidados em 
casa ficam ainda mais fáceis”, ressalta a enfermeira 
e responsável Técnica da Unidade de Vacinação 
da Unimed Rio Preto, Eliana Bordinhão.   

PAIS APROVEITAM PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR 
PARA PROTEGER E GARANTIR A SAÚDE DOS FILHOS

Por Patrícia Ribeiro

Vacinação

SAÚDE

NAS FÉRIAS
Para Aline, o período de 

férias é ideal para cuidar 
da saúde das crianças
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 A importância da vacinação vai muito 
além da prevenção individual. Quando uma 
pessoa é imunizada, toda a comunidade é 
beneficiada, colaborando para a diminuição 
dos casos de determinadas doenças. A 
Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto 
disponibiliza vacinas recomendadas pela 
Sociedade  Brasileira de Imunização (SBIm) 
e outras várias recomendadas pelos médicos 
para a proteção contra diversas doenças.   
 Confira quais as principais vacinas que 
as crianças precisam tomar e aproveite as férias 
para deixar tudo em dia. A Unidade de Vacinação 
é aberta a toda população e clientes Unimed Rio 
Preto têm descontos especiais.

 
Vacina que protege contra catapora. A criança tem que 
ter duas doses na carteira de vacinação. Se tiver apenas 
uma, procurar a unidade para tomar reforço.  

 
A proteção é feita em uma única dose para crianças 
a partir de nove meses, adolescentes e adultos.  

 
Indicada para meninas e meninos a partir de nove 
anos de idade para imunizar contra o HPV.  

 
Oferece proteção contra Difteria, Tétano, 
Coqueluche acelular e pólio inativada, sendo 
recomendada aos quatro anos de idade.  

 
Protege contra Difteria, Tétano e Coqueluche acelular 
e é recomendado reforço a cada dez anos.  

 
É preciso apenas uma única dose para 
crianças a partir de nove meses.  

MENINGITE
MENINGOCÓCICA ACWY: 

ANTIGRIPAL QUADRIVALENTE:

HEPATITE A:

HPV QUADRIVALENTE:

DTPA + SALK: 

MENINGITE MENINGOCÓCICA B:

MENINGITE MENINGOCÓCICA B:

VACINAS DISPONÍVEIS

VARICELA: 

FEBRE AMARELA:

DTPA:

PREVENAR 13-VALENTE: 

 
Indicada para crianças a partir de seis meses, 
imuniza contra diferentes tipos de influenza e H1N1.

 
Indicada para crianças a partir de dois meses. 
Protege contra a doença meningocócica invasiva 
causada pelas bactérias ACWY.

 
Recomendada para crianças a partir de dois meses, 
imuniza contra o tipo B da doença.

 
Vacina contra pneumonia e meningite 
pneumocócica para crianças a partir de dois meses.  

 

 
Previne contra infecções do fígado, indicada para 
crianças a partir dos 12 meses. A rede pública 
oferece apenas uma dose, porém é necessário fazer 
duas doses num intervalo de seis meses.

Gislene aproveita o período de férias escolares 
para vacinar o filho Nícolas

Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto 
(17) 3202-1112SERVIÇO
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O advogado Eduardo afirma que a nova 
lei é benéfica para empresas e clientes

NOVA LEI FACILITA O PROCESSO PARA QUEM ADQUIRIU IMÓVEL 
OU TERRENO NA PLANTA E QUER DESISTIR DO NEGÓCIO 

DISTRATO
IMOBILIÁRIO

Por Priscila Carvalho e Elton Rodrigues

Em 2014, a cozinheira Simone Cristina 
Rodrigues decidiu comprar um terreno na 
planta para construir. Porém, com os reajustes 

das parcelas, o valor das mensalidades ficou alto 
para o orçamento e, para piorar a situação, ela ficou 
desempregada. A única solução foi buscar um 
acordo para devolver o terreno à incorporadora, o 
chamado distrato imobiliário. Simone conseguiu 
recuperar 70% do valor que tinha pago.  
 Se a cozinheira tivesse realizado o processo 
este ano, tudo seria mais rápido e fácil. Isso porque, 
em 2019, passou a valer uma nova lei para quem 
compra um imóvel na planta e acaba desistindo 
do negócio. A Lei do Distrato (13.786/2018) definiu 
quais são os direitos e os deveres para clientes e 
incorporadoras quando o cliente desfaz o negócio 
antes de quitar todas as parcelas assumidas.  
 Antes da Lei, não haviam regras legais, o que 
causava transtornos ao consumidor e problemas às 
empresas, transformando o impasse em disputas 
judiciais demoradas e custosas para ambas as partes. 
“A lei determina uma modificação bastante detalhada 
nos contratos de compra e venda, que passarão a ter 

obrigatoriamente a forma em que se dará possível 
rescisão e o exercício do direito de arrependimento. 
Com relação ao distrato, a multa pode ir de 25% até 50% 
da quantia paga. Já nos contratos de compra de lotes, 
a multa pela rescisão será de 10% do valor atualizado 
do contrato, mais taxas”, explica o advogado do PCOG 
Advogados, Eduardo Lemos Prado de Carvalho.   
 Nos casos de atraso para a entrega do imóvel, 
a lei regulamenta que as incorporadoras terão o 
prazo de até 180 dias de prorrogação para a entrega 
sem a incidência de multa. Passado esse período, 
o comprador pode pedir a rescisão sem precisar 
pagar adicionais e com os valores corrigidos em 
até 60 dias corridos a partir do pedido do distrato. 
Caso o cliente não queira romper o contrato, a 
incorporadora terá que pagar, na data da entrega 
da unidade, a indenização de 1% do valor pago para 
cada mês de atraso, corrigido monetariamente. 
 Segundo o gerente comercial da Tarraf, 
Rodrigo Rappl, “a mudança é benéfica para ambas as 
partes, pois, com regras claras, há melhoria nas relações 
de mercado, o que cria confiança e estabilidade na 
relação de consumo”, afirma.

ECONOMIA
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Muitas pessoas confundem 
sal com sódio. Porém, não 
é a mesma coisa. O sal 

refinado é um ingrediente utilizado 
na preparação culinária, que realça 
o sabor dos alimentos e é composto 
por aproximadamente 40% de sódio 
e 60% de cloro. Ou seja, o sódio é 
um mineral que compõe o sal.   
 Porém, ambas substâncias estão 
presentes na maioria dos alimentos 
e, se consumidas em excesso, podem 
fazer muito mal à saúde. “O sódio 
auxilia os nervos e músculos do 
corpo a funcionarem adequadamente, 
equilibra os líquidos do organismo, 
interferindo na regulação da pressão 
arterial, e pode ser encontrado 
naturalmente nos alimentos, em 
pequenas quantidades”, explica a 
nutricionista da Medicina Preventiva da 
Unimed Rio Preto, Renata Lima.  
 Porém, outra função do 
sódio é conservar. Para isso, o 
produto é adicionado aos alimentos 
industrializados, tanto doces como 
salgados. Está presente em bebidas 
esportivas, adoçantes, enlatados, 
embutidos, alimentos em conserva, 
salgadinhos de pacote, bolacha 
recheada, suco industrializado, 
refrigerante, extrato de tomate, 
macarrão instantâneo, frutas em 
calda, biscoitos doces e salgados, 
temperos em tabletes, líquidos 
ou em pó, entre outros.  

LER OS RÓTULOS DOS PRODUTOS 
É FUNDAMENTAL PARA EVITAR 
A INGESTÃO EXCESSIVA DESSAS 
SUBSTÂNCIAS

SÓDIO
não é sal

Por Andrea Inocente

Ana Paula faz questão de 
ler os rótulos para verificar 
a quantidade de sódio

ALIMENTAÇÃO
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• 1 pão francês (50g) - 300 mg de 
sódio 

• 50g de goma de mandioca  
(Tapioca) - 1mg  

• 100g de milho verde enlatado  
- 260mg de sódio 

• 100g de milho verde natural  
- 1mg 

• 100g de linguiça crua (grande in-
dústria) - 1.176 mg de sódio 

• 100g de Carne bovina crua 
(Patinho) - 49mg

Ingredientes
• 1 copo americano de alecrim
• 1 copo americano de manjericão 
• 1 copo americano de orégano
• 1 copo americano de sal comum 

Modo de preparo
Bata os ingredientes no liquidificador e 
armazene a mistura em recipiente com 
tampa na geladeira. Pode ser utilizado 
no preparo de carnes, caldos, vegetais. 
Caso prefira,  troque as ervas de acordo 
com a preferência. 

 O sódio é um elemento químico 
classificado como metal alcalino. 
Quando é consumido em excesso, ele 
causa desordens orgânicas e aumenta 
os riscos de desenvolvimento de várias 
doenças. Isso porque o excesso de sódio 
altera o equilíbrio hidrostático do corpo 
e faz com que ele retenha líquidos.  
 O sal, por sua vez, é responsável por dar 
o sabor salgado aos alimentos e suplementar 
o iodo, um micronutriente que o ser humano 
não estoca no organismo e necessita consumir 
diariamente, em pequenas quantidades, 
com o objetivo de evitar distúrbios.  
 “É importante ressaltar que não 
podemos ultrapassar a ingestão tanto de 
sal como de sódio diárias. O consumo 
recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) é 5g de sal por dia, o que 
equivale a cinco colheres de café niveladas de 
sal e 2.000mg de sódio. O excesso de sal pode 
causar  sobrecarga nos rins, perda de cálcio pela 
urina, edema, elevar a pressão arterial, entre 
outros fatores”, alerta a nutricionista.  

 O recomendado é sempre ler os 
rótulos dos produtos antes da compra e 
priorizar o consumo de frutas, vegetais e 
alimentos preparados em casa. “Nos rótulos, 
a quantidade de sódio informada é sempre 
referente ao tamanho da porção estipulada 
pelo fabricante. Por exemplo, a quantidade 
de sódio anunciada em um pacote de bolacha 
recheada equivale ao número de bolachas 
que compõe a porção, não quer dizer que 
seja o pacote inteiro”, orienta Renata. 
 Adepta de um estilo de vida saudável, 
a empresária rio-pretense Ana Paula Castilho 
conta que lê todos os rótulos dos produtos 
antes de consumir e fica muito atenta à 
quantidade de sódio. “É preciso atenção para 
consumir o que vai fazer bem a você, sempre 
o mais saudável e equilibrado possível. Por 
isso, estou sempre atenta aos rótulos”, afirma.
Uma opção para reduzir o consumo de sal 
é misturar ervas a ele. Além do sabor, isso 
ajuda a reduzir o consumo da substância. 
Que tal preparar um sal de ervas em casa? 
Confira receita abaixo. 

CONFIRA ALGUMAS 
QUANTIDADES
DE SÓDIO

RECEITA
SAL DE ERVAS 
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PRESERVAR A NATUREZA DIARIAMENTE É FUNDAMENTAL 
PARA GARANTIR O FUTURO DO PLANETA 

Foco no meio
AMBIENTE

Por Patrícia Ribeiro

Desde bem pequenos, os três filhos da 
chef pàtissiêr Aline Botine separam o 
lixo e economizam água. “Meus pais 

sempre me ensinaram sobre cuidados com o 
meio ambiente, e transmitir isso ao Miguel, ao 
Gabriel e ao Rafael foi algo muito natural. Pelo 
comportamento deles percebo que, mesmo 
pequenos, já tomam atitudes responsáveis 
pelo planeta”, orgulha-se Aline.   
 A chef faz parte de uma parcela 
consciente da população que se preocupa 
com o futuro do ecossistema e orienta 
as crianças a colocar em prática ações 
simples, mas que impactam diretamente na 
preservação, como fechar a torneira enquanto 
escovam os dentes, apagar as luzes ao saírem 
de um cômodo, utilizar caixas de papelão 
em vez de sacolas plásticas e descartar 
corretamente materiais recicláveis.   

Além das ações diárias, a Unimed Rio Preto 
oferece um Ecoponto aberto à comunidade 
para o descarte de recicláveis

Mesmo pequenos, Miguel, 
Gabriel e Rafael já aprenderam a 

preservar a natureza

SUSTENTABILIDADE
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 O assunto é tão importante que, para 
alertar a sociedade a respeito do tema, foi 
criada uma data no calendário, 5 de junho, 
Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas 
preocupar-se com a preservação da natureza 
é algo que deve ser constante e fazer parte 
do dia a dia não apenas das pessoas, mas de 
toda sociedade, inclusive das empresas.   
 A Unimed Rio Preto, por exemplo, 
realiza ações de sustentabilidade 
ambiental o ano inteiro. Uma delas, é 
a adoção da Praça do Vivendas, onde 
realiza a manutenção de jardins, 
equipamentos e pista de caminhada.  
 A cooperativa médica também 
oferece opções para toda população como 
um Ecoponto para o descarte de recicláveis, 
pilhas, baterias e lâmpadas instalado na 
sede da Unimed Rio Preto, com acesso 
pela rua Penita, entre a avenida Bady 
Bassitt e a rua Imperial. Todo material ali 
recolhido recebe destinação correta.   

 Ações sustentáveis internas também 
fazem parte da cultura da Unimed, como o 
“Papa Cartão”, para coletar cartões magnéticos 
que são reciclados, o “Caneque-se”, projeto 
para reduzir uso de copos plásticos nas áreas 
administrativas, e o “Papa Pilhas”, recipiente 
distribuído a todos os colaboradores para o 
descarte correto de pilhas e baterias.  
 Além de tudo, a Unimed Rio 
Preto aderiu, em 2019, aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda 
global da ONU com 17 objetivos e 169 metas a 
serem atingidas até 2030 nas áreas econômica, 
social, ambiental e institucional.  
 Este ano, para celebrar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, a Unimed, em parceria com 
a Prefeitura de São José do Rio Preto, realizou 
várias atividades no Bairro Solidariedade, 
como plantio de árvores e atividades gratuitas 
com foco na preservação da natureza, contação 
de histórias, projeto Ciclovida, aulas de dança 
para crianças e pilates para adultos.
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COMPLEXO DE SAÚDE 
UNIMED CONTA COM AÇÕES 
PERMANENTES PARA GARANTIR A 
INTEGRIDADE DOS PACIENTES 

e segurança
QUALIDADE

Por Rodolfo Borduqui

Por causa de uma suspeita de dengue, o 
estudante universitário Renan Alves Melo 
precisou ir até o Pronto Atendimento Adulto 

da Unimed Rio Preto. Na ocasião, um detalhe lhe 
chamou muito a atenção positivamente.  
 “Fiquei surpreso com a atenção 
dos enfermeiros e médicos com relação à 
minha identificação. Em todos os setores 
para os quais fui direcionado, alguém 
vinha e verificava meus dados na pulseira 
e meu estado de saúde, principalmente na 
hora em que fui medicado. A enfermeira 
conferiu duas vezes minhas informações 
antes de me dar o remédio”, relata Melo.  
 O procedimento observado por ele é 
apenas um dos vários realizados pela Unimed 
Rio Preto para garantir a segurança de quem é 
atendido no local. Desde que foi inaugurado em 
2015, o Complexo de Saúde Unimed conta com 
um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).   
 Os profissionais que fazem parte dele 
são responsáveis pela elaboração, execução 
e monitoramento das ações e estratégias 
para a promoção da segurança do paciente 
e prevenção de incidentes relacionados à 
assistência à saúde. Apesar da exigência 
legal, 70% das instituições brasileiras ainda 
não possuem atuação dessa comissão.  
 Esse cenário evidencia o resultado de 
alguns estudos recentes, os quais mostram 
que a quantidade de eventos adversos no 
Brasil, aqueles que causam algum dano à 
saúde do paciente durante o atendimento 
médico, é alta e chega a 7,6%, ou seja, cerca de 
8 pacientes são atingidos a cada 100 atendidos 
e, destes, quase 70% poderiam ter sido 
evitados com iniciativas de segurança.  
 Na Unimed Rio Preto, a atuação do 

Núcleo é focada na implantação de barreiras 
para assegurar o cumprimento das Seis Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente, que 
são: 

 

Identificar corretamente o paciente;

Melhorar a segurança na prescrição, 
no uso e na administração de 
medicamentos;

Higienizar as mãos para evitar 
infecções;

Melhorar a comunicação entre 
profissionais de saúde;

Assegurar procedimento invasivo em 
local de intervenção e paciente correto;

Evitar os riscos de quedas e lesões por 
pressão.

Para segurança, identidade do paciente é 
verificada várias vezes durante o atendimento

EXCELÊNCIA
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ACREDITAÇÃO

 
“Sabemos o quanto a segurança do paciente é 
fundamental. Por isso, o trabalho do nosso Núcleo 
é constante para que todos os profissionais 
envolvidos no atendimento possam garantir que 
qualquer evento adverso possa ser evitado. Um 
compromisso diário para com todos os nossos 
beneficiários”, explica o diretor Técnico da 
Unimed Rio Preto, Fúlvio Rogério Garcia.  

O trabalho realizado pelo Núcleo de Segurança 
do Paciente, aliado a uma gestão corporativa 
integrada e vários outros fatores, contribuiu 
decisivamente para a conquista do selo 
ONA Nível II Acreditado Pleno para o pronto 
Atendimento Adulto e o Infantil do Complexo 
de Saúde Unimed. Um diferencial que poucos 
serviços de saúde possuem, devido a exigência, 
critérios e normas a serem cumpridos.  Agora, a 
Unimed Rio Preto se prepara para buscar a ONA 
nível III.

Paciente recebe a identificação assim que 
chega ao Pronto Atendimento
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DE BICICLETAS A CASAS, A TENDÊNCIA É QUE
A POPULAÇÃO COMPARTILHE CADA VEZ MAIS

MUNDO
COMPARTILHADO

Por Lubia Souza

Compartilhar é um verbo que está cada 
vez mais presente no vocabulário de 
toda população, em especial entre os 

jovens. Seja para economizar, preservar o 
meio ambiente ou simplesmente para facilitar 
o dia a dia, os serviços compartilhados já 
fazem parte do cotidiano de muita gente.  
 A tendência mundial é que os mais jovens 
utilizem cada vez mais serviços compartilhados. 

Por exemplo, ao invés de comprar um carro, eles 
preferem usar bicicletas compartilhadas ou os 
serviços de motoristas por aplicativos. O mesmo 
é observado com as moradias. Sites como o 
Airbnb, que alugam casas, apartamentos ou até 
quartos, crescem de forma impressionante.  
 O exemplo mais recente são os patinetes 
elétricos disponíveis nas ruas de grandes cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro. Os usuários realizam 

Vinícius aprova o projeto Ciclovida 
e indica o compartilhamento de 

veículos para amigos e familiares

COMPORTAMENTO



27jun | jul 2019  |

um cadastro na internet e podem usar os patinetes. O 
valor pago é calculado de acordo com o tempo de uso 
e descontado no cartão de crédito. A facilidade é que 
ele não precisa ser devolvido em um lugar específico, 
o usuário localiza um ponto de apoio próximo ao seu 
destino final e encerra a viagem.

 Segundo o psicólogo e terapeuta familiar 
Fábio Henrique Paganin, “esse comportamento está 
atrelado a uma mudança no pensamento social. Os 
jovens de hoje são frutos de uma geração digital, 
rápida e exigente. Possuir algo dá trabalho e eles 
estão acostumados a terem as coisas mais fáceis”, 
explica.

 Em São José do Rio Preto, a população conta 
com o Projeto Ciclovida, da Unimed Rio Preto. Todos 
os domingos, das 7h às 15h, na Represa III, próximo 
à base da Guarda Municipal, são disponibilizados 
gratuitamente bicicletas e capacetes. Para utilizar, 
basta deixar um documento com foto. Uma ótima 
alternativa para quem não tem uma bicicleta para 
se divertir e praticar atividade física.

 O Analista de Marketing Digital Vinícius 
Franco é um dos adeptos do projeto. “É uma 
experiência muito bacana, que ajuda a aproveitar 
mais a vida. Estou até reunindo amigos para ir 
todos os domingos. Quando percebemos que essas 
novidades estão cada vez mais acessíveis, e ainda 
de graça, sinto que elas poderão beneficiar muito a 
sociedade como um todo”, afirma.

“À MEDIDA QUE EU TENHO 
MAIS COISAS, EU TAMBÉM 

TEREI PREOCUPAÇÕES, POIS, 
SE EU POSSUO ALGO, TEREI 

QUE CUIDAR, MANTER, PAGAR. 
MAS, SE EU COMPARTILHO, 
OUTRAS PESSOAS TAMBÉM 

SERÃO RESPONSÁVEIS 
POR ISSO, ENTÃO SERÁ 
MENOS TRABALHOSO. 
O COMPORTAMENTO 

DE COMPARTILHAR TEM 
ESSA CARACTERÍSTICA DE 

CONTRIBUIR COM A VIDA DO 
INDIVIDUO”,

Fábio Henrique Paganin, psicólogo.

Projeto Ciclovida funciona todos os domingos,              
das 7h às 15h, na Represa III, próximo à base da 
Guarda Municipal
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DEVIDO À COMPOSIÇÃO, 
LÂMPADAS NÃO DEVEM SER 
JOGADAS NO LIXO COMUM

DESCARTE 
CORRETO

Por Lubia Souza

A doméstica Maria Cristina de Freitas 
sempre descarta as lâmpadas queimadas 
em um ponto de coleta localizado em 

uma loja no centro de São José do Rio Preto. Ela 
faz isso desde 2018, quando o amigo de sua filha, 
que trabalha no local, comentou sobre o projeto. 
“No começo eu não ligava, mas ele explicou 
que era melhor pra natureza, aí eu comecei 
a levar. Não custa deixar as lâmpadas lá.”  
 Assim como as pilhas e baterias, as 
lâmpadas também não devem ser descartadas 
em lixo comum, principalmente as fluorescentes. 
Segundo pesquisa, os brasileiros consomem, por 
ano, uma média de 200 milhões de lâmpadas 
fluorescentes, mas apenas 6% delas são descartadas 
corretamente.Tudo nas lâmpadas é reaproveitável, 
o vidro, os metais, até os componentes químicos. 
Conforme determinação da legislação ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente, os materiais devem 
ser separados adequadamente e descontaminados 
para não prejudicar o meio ambiente.   
 Segundo a analista de Sustentabilidade 
e Responsabilidade Social da Unimed Rio Preto, 
Valéria Flora Ramos, as lâmpadas fluorescentes 
devem ser descartadas corretamente, pois elas 
possuem mercúrio, um componente químico 
tóxico para o ser humano e meio ambiente.  

“Se ela quebrar e estiver no chão, poderá contaminar 
o solo, a água, lençol freático e prejudicar a 
vida de forma geral. O mesmo ocorre com 
pilhas e baterias, que possuem componentes 
químico tóxicos”, explica Valéria.  
 Ainda segundo a analista, as lâmpadas 
de LED são as mais recomendadas. “Elas não 
possuem mercúrio na composição, o que diminui 
o risco de contaminação do solo, e podem ser 
recicladas”, afirma. As lâmpadas de LED são 
compostas por alumínio, estanho, cobre, níquel, 
plástico, componentes eletrônicos, fenóis e 
vidro, ou seja, nenhum componente nocivo.  
 Em Rio Preto, as lâmpadas também podem 
ser descartadas no Ecoponto instalado na sede 
da Unimed Rio Preto, com acesso pela rua Penita, 
entre a avenida Bady Bassitt e a rua Imperial. A 
cooperativa recolhe o material e realiza a destinação 
correta.

Maria Cristina faz questão de descartar as 
lâmpadas no local correto, nunca no lixo

SUSTENTABILIDADE
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1 - Mundo Med reuniu centenas de convidados no Felix Petrolli Buffet.
2 - GIlmar Valdir Greque. 3 - Daniel Mazzo José, Fábio Coimbra Dória, 
Henrique Gandolfi. 4 - Fernanda Salomão Gorayeb, Miguel Zerati Filho.
5 - José Victor Maniglia. 6 - Marcelo Lúcio de Lima, Atílio Maximino 
Fernandes. 7 - João Luis Bassan Faria, José Adriano Fernandes Zancaner, 
Roberto Sant’ana Sergio, Rosangela Cannizza Pacheco. 8 - Roberto Vito 
Ardito, José Luis Crivellin. 9 - Marcos Renato Zanovelo Bueno, Fabrício 
Chrysopher Yamamoto. 10- Helencar Ignácio. 11 - Fernando Vilhena 
Diniz, José Maria Bedran de Castro Filho.

5

SOCIAL

A Unimed Rio Preto realizou a primeira 
edição de 2019 do tradicional ciclo 
de palestras Mundo Med. Cerca de 

400 convidados tiveram a oportunidade 
de conferir palestras sobre tecnologia e 
inovações na medicina com renomados 
especialistas, como  o médico Vitor Asseituno 
e o estudioso em inovação e economia digital 
Gil Giardelli. Confira algumas fotos do evento, 
realizado no Felix Petrolli Buffet.

Por Rodolfo Borduqui

GALERIA
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