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COMPLIANCE
Unimed Rio Preto é 
premiada por boas práticas 
contra a corrupção

Totens de autoatendimento garantem 
agilidade no Complexo de Saúde Unimed

PRATICIDADE
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O Ultra-X Medicina Diagnóstica deseja que em 2020 
você compartilhe mais momentos felizes, repletos 

de saúde, alegria e amor. 

A todas as famílias, feliz Natal e incrível Ano Novo!

COMPARTILHAR

Redes sociais:
  /ultraxriopreto     
  @ultraxrp     
  /ultra-x     

Unidade Boa Vista
Rua Capitão José Verdi,1421

Unidade Redentora
Rua Cila,3033

WhatsApp
17 99652-4688

17 4009-4444
www.ultrax.com.br
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uniprimebr.com.br/vcnasemifinal

1250,00R$ chance 
no sorteio

A cada

=

Como participar: Promoção exclusiva para cooperados da Uniprime Norte do Paraná portadores de cartões titulares Black, Platinum e Gold. Faça compras: Utilize seu cartão 
Uniprime Mastercard® na função crédito e ganhe 1 chance no sorteio a cada R$ 250,00 em compras. Concorra: 1 viagem com acompanhante para assistir à Semifinal (1 dos jogos 
das semifinais) da UEFA Champions League 2019/20. Período de participação 01/11/2019 00h00 a 31/01/2020 23h59. Consulte o regulamento completo no site 
www.uniprimebr.com.br/vcnasemifinal. Certificado de Autorizaçao SECAP Nº 04.005813/2019. Imagens meramente ilustrativas. Uniprime Norte do Paraná. Novembro/2019. 
Ouvidoria: 0800 645 3737. 
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Em meio ao clima de festa e confraternizações 
que tomam conta do fi m e começo do ano, 
não podemos deixar de olhar para trás e 
fazer uma refl exão. Em 2019, São José do Rio 
Preto registrou quase 37 mil casos de dengue 
e 19 mortes em decorrência da doença. Fato 
alarmante que não podemos deixar que se 
repita em 2020. 

Digo deixarmos, pois é responsabilidade de 
todos nós não permitir que isso aconteça. 
A forma mais efi caz e simples para evitar 

uma nova epidemia é fazer com que o mosquito Aedes aegypti não 
se reproduza. Para isso, basta eliminar tudo que possa acumular água 
parada e servir como criadouro para o inseto.

Verifi que sua casa, tampe os ralos, vire garrafas vazias de boca para 
baixo, limpe calhas, lave sempre vasilhas de água de animais de 
estimação, encha os pratinhos de vasos de plantas com areia e peça 
para que seus vizinhos, amigos e familiares façam o mesmo. É muito 
simples e extremamente importante.

Juntos, podemos evitar novos casos, proteger nossa família e garantir 
saúde para todos. Outra forma também importante, mas que não 
descarta os cuidados com saneamento em casa, é a vacinação. 
Efi ciente e segura, a vacina está disponível na Unimed Rio Preto e 
pode ser tomada apenas por pessoas que já tiveram a doença pelo 
menos uma vez e idade entre nove e 45 anos. Para mais informações,  
ligue para (17) 3202-1112.

Nessa edição da revista Viva Unimed, trazemos matérias variadas de 
saúde e bem-estar para você começar 2020 de forma muito positiva. 
Conheça nossas opções de planos de saúde, saiba como foi o Circuito 
Cultural Unimed, que levou música para várias cidades da região, e 
conheça outras novidades da Unimed Rio Preto.

Além disso, a revista apresenta novidades e matérias sobre 
sustentabilidade, alimentação, tecnologia, qualidade de vida e 
comportamento. Leitura para toda família.

Desejo a todos, em nome da Unimed Rio Preto, um ano repleto de 
conquistas, saúde e qualidade de vida. Que tal iniciar essa nova fase 
mudando um hábito? Acesse www.mude1habito.com.br e inspire-se!

Boas festas e um ano novo sensacional a todos!

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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UNIMED RIO PRETO INVESTE NOS 
MEIOS DIGITAIS PARA GARANTIR A 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Por Andrea Inocente

Ciente da importância de sempre oferecer um 
atendimento de qualidade e excelência para 
garantir a satisfação dos mais de 260 mil 

beneficiários, a Unimed Rio Preto não para de inovar.
 Agora, a Clara – Assistente Virtual Inteligente 
que, por meio de inteligência artificial, realiza os 
atendimentos aos clientes via chatbot no portal da 
Unimed Rio Preto na internet (www.unimedriopreto.
com.br), também está presente no WhatsApp.
 Para falar com ela, basta adicionar o número 
(17) 3202-1223 no celular e enviar uma mensagem 
com “olá”. Em seguida, a Clara iniciará o atendimento 
com todas as opções que o canal oferece.
 “Com ajuda da Clara, o cliente consegue 
realizar vários procedimentos como solicitar 
segunda via de boleto, acompanhar autorizações 
em tempo real, demonstrativos para pagamento de 
Imposto de Renda, indicação de rede credenciada, 
carteirinha virtual e tirar dúvidas em geral, tudo 
sete dias por semana, 24h por dia”, explica a diretora 
executiva de Relacionamento da Unimed Rio Preto, 
Célia Regina Malvezi.
 O projeto faz parte das ações da cooperativa 
para se tornar uma empresa 100% digital. Além 
do WhatsApp e chat na internet, a Unimed Rio 
Preto também oferece um aplicativo exclusivo aos 
beneficiários com funcionalidades como chat, guia 
médico com geolocalização, acompanhamento de 
autorizações e muito mais. Aplicativo que acaba de 
ganhar uma versão nova totalmente reformulado que 
ja está disponível para Android e iOS.
 Foi exatamente por essa qualidade que o 
Serviço de Atendimento ao Cliente da cooperativa 
foi classificado como o melhor do Brasil no “Prêmio 
Nacional Unimed de Atendimento 2019”. Resultado de 

extrema importância, pois ele leva em consideração 
critérios como eficácia, cordialidade e satisfação do 
beneficiário.
 “Sabemos o quanto a excelência do 
atendimento ao cliente é fundamental. Por isso, essa 
premiação revela não apenas o ótimo trabalho das 
equipes, mas o quanto estamos preparados para 
que isso seja cada vez mais efetivo, sempre de forma 
humanizada e seguindo os preceitos do Jeito de Cuidar 
Unimed”, afirma o presidente da Unimed Rio Preto, 
Helencar Ignácio.

no atendimento
TECNOLOGIA

EXCELÊNCIA
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CONHEÇA OS SINTOMAS E O TRATAMENTO
DA DOENÇA QUE ATINGE CRIANÇAS E ADULTOS

MÃO-PÉ-BOCA 
Por Andrea Inocente

Há três meses, a pequena Nicole, de dois anos 
e meio, acordou inesperadamente com 
febre. No dia seguinte, as mãozinhas e os 

pezinhos estavam cheios de pintas vermelhas. 
  “Levei um susto, pensei mil coisas, que 
poderia ser alergia, catapora, sarampo. Só fi quei 
tranquila quando ela passou pela pediatra e 
identifi cou que era a chamada mão-pé-boca”, conta 
a mãe, Denise Gusmão.
 Como ela, milhares de crianças contraem 
a doença no Brasil todos os anos. Porém, não 
há números de casos, pois a síndrome não é de 

notifi cação compulsória, ou seja, não necessita de 
informação imediata aos órgãos de saúde.
 Segundo a pediatra e infectologista da 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, Marcia 
Wakai Catelan, a doença pode acometer tanto 
crianças como adultos, principalmente os que têm 
contato com os pequenos, como pais e professores. 
“Mão-pé-boca tem fácil transmissão, porém, ocorre 
mais na idade pré-escolar e em lactentes”, explica a 
médica.
 Devido aos locais do corpo onde se 
manifestam os sintomas, é possível que a criança 
tenha dor ao se movimentar ou tocar em objetos. 
Porém, uma vez diagnosticada, o tratamento 
é simples. Em geral, com administração de 
medicamentos para dor e alívio da febre.
 Além das bolhinhas avermelhadas nas mãos, 
pés e boca, é preciso que os pais ou responsáveis 
se atentem aos sinais de gravidade. “Vômitos, 
desidratação, alteração do nível de consciência, 
marcha alterada, cansaço e falta de ar, podem revelar 
complicações capazes de comprometer o coração 
e o sistema nervoso central”, ressalta Marcia. Por 
isso, é recomendado que, assim que os sintomas se 
manifestarem, buscar atendimento médico o mais 
rápido possível.
 A pediatra Larissa Lucati Ramos Pereira 
acrescenta ainda que a doença, por ser viral, regride 
espontaneamente depois de alguns dias. “Porém, 
alguns cuidados devem ser tomados, como manter 
o paciente em repouso, oferecer bastante líquido, 
alimentar-se bem e sempre lembrar de lavar as 
mãos”.

Pediatras:
Marcia Wakai Catelan 
CRM: 096365
Tel.: (17) 3355-0302

Larissa Lucati Ramos Pereira
CRM: 133763 
Tel.: (17) 3234-4221

SERVIÇO

SAÚDE
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CAMPANHA DA UNIMED AJUDA VOCÊ 
A CONQUISTAR QUALIDADE DE VIDA 

hábito
MUDE 1

Por Rodolfo Borduqui

O fim de ano chega e com ele as promessas 
de mudanças. Mas, a maioria delas 
acaba ficando só na intenção e, das que 

são colocadas em prática, muitas são deixadas 
de lado antes mesmo do Carnaval.  
 O motivo disso, muitas vezes, é que as 
pessoas traçam objetivos complexos, difíceis 
de serem executados. Mas que tal tentar ações 
simples que farão uma grande diferença na sua 
qualidade de vida, saúde e bem-estar?   
 Para ajudar as pessoas com esse objetivo, 
a Unimed promove a Campanha Nacional 
“Mude1Hábito”, movimento criado para 
encorajar práticas mais saudáveis respeitando 
o ritmo de cada um. Confira alguns exemplos 
e escolha o seu. Para conhecer melhor o 
projeto, acesse www.mude1habito.com.br.  
 
Melhore os hábitos alimentares  
Isso pode ser mais fácil do que parece. Basta 
escolher melhor seus alimentos e optar por 
refeições mais saudáveis. Evite fast-foods 
e alimentos industrializados. Coma frutas, 
saladas e alimentos preparados na hora. E 
não se esqueça de beber bastante água.  
  
Comece uma atividade física  
Não é preciso ser atleta nem abdicar das atividades 
do dia a dia para isso. Uma caminhada leve no 
começo da manhã ou fim de tarde, realizada com 
regularidade, fará muita diferença para sua saúde. 
Não se esqueça de escolher um bom tênis.  
  
Use menos o celular e a internet  
Pesquisas mostram que as pessoas ficam até quatro 
horas por dia acessando o celular ou utilizando 
computadores. Além de fazer mal para a saúde, 
isso ainda prejudica as relações sociais. Tente 

se policiar, leia um livro ou vá ao cinema.  
 
Durma com mais qualidade  
Uma boa noite de sono faz toda a diferença 
no dia a dia. Dormir mal ou poucas horas 
pode atrapalhar seu desempenho em todas as 
funções. Procure dormir pelo menos oito horas e 
não use o celular quando estiver na cama.  
  
Pare de procrastinar  
O hábito de deixar tudo para depois pode prejudicar 
muito a sua vida. Além de atrasar os afazeres, 
acaba contribuindo por acumular tarefas e até 
prejudicar suas relações com outras pessoas. Por 
isso, mantenha tudo em dia e verá a diferença.  
 
Que tal começar 2020 de olho no seu futuro? Faça 
como centenas de pessoas em todo país, mude um 
hábito e conquiste mais saúde e qualidade de vida!

UNIMED
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CLÍNICA OLHO 
DR. GUY
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UNIMED RIO PRETO OFERECE OPÇÕES DE PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES

É  praticamente impossível viver 
tranquilamente hoje em dia sem ter 
um plano de saúde de qualidade. Passei 

muitos anos sem um e, quando precisei de 
ajuda médica, percebi o quanto seria mais 
fácil e barato meu tratamento se tivesse um 
plano. Nunca mais fi quei sem”, conta a artesã 
Maria Laura Mendes.
 Assim como ela, muitas pessoas que 
ainda não têm um plano de saúde só percebem 
o quanto isso é importante quando já estão 
doentes e precisando de ajuda. O que poucas 
sabem é que a função do plano vai além. 
 “Quando o cliente compreende o quão 
é importante saber usá-lo de forma correta, 
com foco na prevenção e autocuidado, 
os ganhos para a saúde são ainda mais 
relevantes”, explica a diretora executiva de 
Relacionamento da Unimed Rio Preto, Célia 
Regina Malvezi.
  Ciente disso, a Unimed Rio Preto 
oferece diferentes tipos de planos. Conheça 
quais são eles e veja qual se encaixa melhor 
ao seu perfi l:
 
 UNIMED LIFE

 Plano coparticipativo (o cliente paga 
uma pequena taxa além da mensalidade 
quando utiliza) em que o próprio beneficiário 
escolhe os valores de coparticipação. Pode-
se optar entre dois tipos de coparticipação, 
30% ou 50% . É definido também um valor 
máximo das faturas. Dessa forma, é possível 

planejar o orçamento, pois o montante que 
exceder será cobrado na fatura seguinte, 
e se a forma de pagamento for cartão de 
crédito, a 13ª mensalidade será cortesia.

 UNIMED OURO

 Um plano com valor fi xo mensal 
para utilização de consultas, exames 
e procedimentos. Não é cobrada taxa 
adicional caso utilize. Oferece acomodações 
individuais ou coletivas, atendimento de 
urgência e emergência em todo Brasil nos 
hospitais credenciados, acesso aos recursos 
próprios da Unimed Rio Preto como Pronto 
Atendimento, Central de Quimioterapia, 
Medicina Preventiva, Unimed Lar, Beabá 
Bebê, entre outros, sem custo adicional. 

 Além dos planos, a Unimed Rio Preto 
oferece também produtos adicionais que o 
cliente pode adquirir para garantir ainda mais 
tranquilidade como Acessórios Ortopédicos, 
Saúde na Linha, SOS Unimed, Unimed Air, 
Garantia Funeral, Unimed Odonto. Esses 
serviços podem ser contratados por meio do 
aplicativo da Unimed Rio Preto. Basta acessar 
o menu e clicar em “Adicionar Serviços”. 
 Para mais informações, entre em 
contato com as unidades comerciais pelos 
telefones em Rio Preto, (17) 3202-1111, 
Mirassol (17) 3253-5000, Olímpia (17) 3279-
7533 e Jales (17) 3632-4500, ou acesse o site 
www.unimedriopreto.com.br

Por Carolina Oliveira e Rodolfo Borduqui

SEGURANÇA  
e tranquilidade

UNIMED

“
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para os 
pacientes 

Os pacientes que precisam ir até o 
Pronto Atendimento Adulto ou 
Infantil do Complexo de Saúde 

Unimed, em São José do Rio Preto, 
em casos de urgência ou emergência, 
contam agora com uma novidade: totens 
de autoatendimento.
 Desenvolvidos pela área de 
Tecnologia da Informação da Unimed 
Rio Preto, esses totens têm por objetivo 
agilizar os processos, diminuir o tempo 
de espera, incentivar a cultura digital, 
reduzir o uso de papel, aumentar a 
segurança de identificação e melhorar 
ainda mais a experiência do paciente. 
 Para utilizar o novo recurso é fácil. 
O próprio paciente, com a carteirinha em 
mãos,  e ajuda de uma atendente, consegue 
gerar o atendimento inicial e imprimir a 
pulseira de identificação no totem.  
 Com isso, esse processo inicial, que 
demorava cerca de quatro minutos, agora 
pode ser feito em 15 segundos, e o tempo 
de espera até o atendimento médico 
passou de oito minutos para três.  
 Quem já utilizou e aprovou a 
agilidade do serviço é a beneficiária 
Tais F. Guerra. “O autoatendimento da 
recepção funciona muito bem e a equipe 
de suporte é muito solícita”, afirma.
 O empresário Sergio Oliveira 
também gostou. “Não tive dificuldades. 
Procurei a Unimed por conta de um 
mal-estar e a atendente prontamente me 
ajudou a usar o totem. Foi muito rápido, 
coloquei a pulseira com meu nome e, 

TOTENS DE AUTOATENDIMENTO 
OTIMIZAM O TEMPO DE 
PERMANÊNCIA NO 
COMPLEXO DE SAÚDE UNIMED 

Por Letícia Minutti 

AGILIDADE 
CLIENTE 
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quando vi, já estava sendo chamado para 
fazer a classificação. Muito prático mesmo”, 
afirma.
 “Nos preocupamos muito com a 
segurança, praticidade e a experiência do 
paciente. Por isso, buscamos oferecer sempre 
o melhor para garantir a satisfação de 
todos. Os totens de autoatendimento foram 
elaborados exatamente com essa finalidade 
e estamos conseguindo ótimos resultados”, 
afirma o diretor responsável pelo Complexo 
de Saúde Unimed, Marcelo Lúcio de Lima.   

Reconhecimento
 A tecnologia, desenvolvida pela 
Unimed Rio Preto, foi reconhecida durante 
a edição 2019 do “Prêmio Atendimento de 
Ouro”, realizado pela Associação Brasileira 
das Relações Empresa Cliente – Abrarec.  
 O objetivo da premiação é buscar cases 
originais, criativos e eficazes de atendimento 
que promoveram alto nível de satisfação dos 
clientes. 
 Os totens de autoatendimento da 
Unimed Rio Preto foram destaque e o 

projeto foi um dos finalistas na categoria 
“Atendimento Digital”, juntamente com 
grandes empresas brasileiras como Pão de 
Açúcar, Carrefour, Banco do Brasil, Latam, 
Natura, entre outras.

Como utilizar

• No Pronto Atendimento, dirija-se ao 
totem; 

• Passe a carteirinha Unimed pelo leitor 
ou digite o CPF do paciente; 

• Em seguida, confirme que fará consulta 
de urgência; 

• A pulseira de identificação será 
impressa na hora e colocada no pulso do 
paciente para que ele seja chamado para 
a Classificação de Risco; 

• Caso tenha alguma dificuldade, uma 
atendente estará à disposição para 
auxiliar.
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CONSUMO DA BEBIDA COM 
OBJETIVO DE EMAGRECIMENTO 
PODE SER PERIGOSO

A MODA DOS 

Por Leticia Minutti

Está na internet, na revista, no jornal ou na TV. 
Não é difícil se deparar com propagandas de 
chás que prometem emagrecimento rápido e 

saudável. Mas é preciso cuidado. Mesmo naturais, 
com poucas calorias, ricos em antioxidantes e outras 
propriedades medicinais, os chás não podem, por 
exemplo, substituir refeições.
 “Se estiverem associados a uma alimentação 
saudável e equilibrada e à prática de exercícios 
físicos regulares, os chás podem ajudar a emagrecer”, 
explica a nutricionista do Núcleo de Atendimento 
Multidisciplinar da Unimed Rio Preto, Bianca 
Catelani Buzzi Cervantes.

 Segundo ela, chás auxiliam na prevenção 
e no tratamento de diversas doenças, hidratam o 
organismo, auxiliam o funcionamento intestinal e a 
produção de enzimas digestivas, entre outros. “Eles 
também são benéficos ao metabolismo, estresse, 
inchaço, efeito diurético, insônia, gripes e resfriados. 
Mas, para isso, o consumo deve ser feito no dia do 
preparo, sem nenhum tipo de adição de açúcar ou 
adoçante”, explica Bianca. 
 Recentemente, a secretária Fabiana 
Sant’Anna percebeu que, sem um acompanhamento 
profissional, os chás não fariam efeito algum 
e os resultados não seriam os esperados.    
 “Procurei ajuda profissional e entendi que 
existiam inúmeros tipos de chás, que cada um 
tinha uma indicação, um melhor horário para ser 
ingerido e uma maneira certa de fazer. Depois 
dessa readaptação, observei vários resultados, 
como diferença na minha disposição, melhora no 
funcionamento da bexiga e menos inchaço”, relata.
 Por isso, fique atento às propagandas que 
prometem resultados imediatos. Chás são saudáveis 
e deliciosos, mas não fazem milagres.

CHÁS

ALIMENTAÇÃO
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UNIMED RIO PRETO É DESTAQUE 
NACIONAL POR BOAS PRÁTICAS 
DE COMPLIANCE

Contra a
CORRUPÇÃO

Por Rodolfo Borduqui

A Unimed São José do Rio Preto foi destaque 
na primeira edição do “Guia Exame de 
Compliance”. A cooperativa médica ficou 

posicionada entre as 39 empresas mais bem 
avaliadas por suas práticas de Compliance, além 
de ser classificada entre as quatro melhores na 
categoria Saúde, juntamente com importantes 
do setor como a Fleury Medicina e Saúde, 
Hospital Sírio Libanês e Sabin Laboratório.  
 O destaque se deu por conta do trabalho 
que está sendo desenvolvido na cooperativa. 
Desde 2018, a Unimed Rio Preto trabalha na 

implantação e estruturação da Diretoria de 
Governança, Riscos e Compliance e já colocou em 
prática uma série de processos para reestruturar 
todos os comitês, políticas da empresa e 
assessorar o Conselho de Administração.  
 A cooperativa ganhou um completo 
Programa de Integridade, um Canal de Denúncia 
independente e novos procedimentos, políticas 
e novo Código de Ética e Conduta. Internamente, 
são realizados treinamentos constantes para todos 
os públicos, inclusive para médicos cooperados. 
Fundamentos como “Liderando com Integridade” 
foram incorporados ao dia a dia e a cooperativa 
criou ainda um avatar, o Dr. Ângelo, para interagir 
com os públicos e abordar temas relacionados à 
Governança, Riscos e Compliance.  
 “Desenvolvemos a área com objetivo 
de dar maior segurança a todos os públicos 
da nossa cooperativa. Essas três áreas são 
essenciais para a geração de valor aos públicos 
impactados pela nossa operação. É liderando 
com integridade que construiremos um 
diferencial competitivo único”, afirma o diretor 
executivo de Governança, Riscos e Compliance da 
Unimed Rio Preto, Thiago Luiz Vincoletto.  
 Promovido pela primeira vez, o Guia 
Exame de Compliance é uma iniciativa da revista 
Exame, em parceria com a agência FSB e Fundação 
Dom Cabral. Ao todo, foram 543 empresas inscritas, 
de 13 setores. Após fase de envio de formulários, 
as organizações com as melhores avaliações 
receberam jornalistas da publicação para validação 
da consistência das respostas.

Conselheiro de administração responsável pelo 
GRC, Henrique Gandolfi, ministro da Justiça, 
Sergio Moro, e diretor executivo de Governança, 
Riscos e Compliance, Thiago L. Vincoletto, 
durante evento do “Guia Exame e Compliance”

Equipe de Governança, Riscos e 
Compliance da Unimed Rio Preto
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MUNDO MED  
 
Exatamente para falar sobre Compliance, a 
Unimed Rio Preto promoveu mais uma edi-
ção do Mundo Med, ciclo de palestras promo-
vido pela cooperativa que teve como convi-
dado especial o economista, apresentador do 
programa de TV Manhattan Connection e colu-
nista da Revista Isto É, Ricardo Amorim.  
 Durante o evento, Amorim falou so-
bre temas variados como a importância do 
trabalho de Governança, Riscos e Complian-
ce nas instituições, a corrupção que pode 
destruir as grandes empresas, perspectivas 
para o futuro dos negócios, entre outros.  
 “O Mundo Med já se tornou tradicional e 
é referência para médicos cooperados de São José 
do Rio Preto e Região. Nesta edição, trouxemos Ri-
cardo Amorim para falar sobre temas fundamen-
tais não apenas para as grandes empresas, mas para 
toda sociedade”, afirma o conselheiro de adminis-
tração responsável pelo GRC - Governança, Riscos e 
Compliance, Henrique Gandolfi.

Em outubro, o economista Ricardo Amorim foi 
convidado pela Unimed Rio Preto para uma 
palestra sobre Governança e Compliance

COMPLIANCE
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EVENTO CHEGOU À QUARTA EDIÇÃO LEVANDO 
CULTURA PARA RIO PRETO E REGIÃO

CIRCUITO
Cultural Unimed

Por Mariana Peron

Pelo quarto ano consecutivo, a Unimed Rio 
Preto realizou o Circuito Cultural Unimed. 
Dessa vez, as cidades contempladas pelo 

projeto foram São José do Rio Preto, José Bonifácio, 
Mirassol, Olímpia e Jales.
 Em Rio Preto, o evento foi realizado no 
Anfiteatro Nelson Castro (Represa Municipal), no 
dia 22 de novembro, em parceria com a prefeitura, 
e contou com as apresentações da Camerata Jovem 
Beethoven, Orquestra de Viola Caipira, Coral 
Uniencanta e o show especial da Família Lima.
 O público teve a oportunidade de conferir 
ainda a Carreata de Natal, que partiu da avenida 

Philadelpho Gouveia Neto até a Swift, marcando a 
inauguração oficial da iluminação de Natal de São 
José do Rio Preto e a chegada de Papai Noel.
 Nas demais cidades, o Circuito Cultural 
Unimed levou muita música e atrações ao 
público em geral como o Coral Uniencanta, que 
é mantido pela Unimed Rio Preto, a Companhia 
Minaz, de Ribeirão Preto, com o espetáculo 
“Viola Enluarada”, entre outros.   
 As apresentações foram realizadas no dia 
4 de dezembro, em José Bonifácio, no dia 6, em 
Mirassol, dia 7, em Olímpia, e, para encerrar, no dia 
17, em Jales.

CULTURA
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ITENS COMO ROUPAS E ATÉ COLCHÕES AJUDAM 
OS ATLETAS A TEREM MELHOR DESEMPENHO

Por Priscila Carvalho

Quem imaginaria que um dia os atletas 
poderiam melhorar suas performances 
esportivas com ajuda de roupas especiais, 

calçados tecnológicos e até durante o sono? É 
exatamente isso que a tecnologia trouxe para o 
universo dos praticantes de atividades físicas, sejam 
eles profissionais ou amadores.
 No mercado, já estão disponíveis várias 
opções nesse sentido, como roupas, sapatos, 
relógios e até mesmo colchões, desenvolvidos 
especialmente para a melhora do desempenho dos 
atletas. No caso do colchão, a tecnologia está até no 
tecido.
 Segundo especialistas, o sono é de extrema 
importância para a saúde e o bem-estar de quem 
pratica esporte, pois dormir acelera a recuperação 
muscular, deixando o corpo preparado para o 

próximo treino. Caso contrário, o atleta pode ter a 
intensidade e performance prejudicadas.
 Para proporcionar isso, a Americanflex criou 
o AMX FIT, colchão desenvolvido com tecnologia 
Intense, cujo tecido conta com fios de carbono que 
facilitam a liberação da tensão corporal após um dia 
de treinos. Isso ajuda a reduzir o nível de cortisol 
e garantir um sono mais relaxante, profundo e 
reparador. 
 “O crescente aumento de pessoas que 
praticam esportes e buscam ter uma vida saudável 
foi o nosso ponto de partida para desenvolver 
esse colchão. O sono é de extrema importância 
e a tecnologia nos ajuda a oferecer o conforto 
necessário, preparando o corpo para os próximos 
treinos”, afirma a diretora da Americanflex, Jane 
Jardini. 

TECNOLOGIA 
a favor do esporte

TECNOLOGIA
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 As roupas também colaboram com a vida 
do esportista na rotina dos treinos. Atualmente, é 
possível encontrar desde peças com as tecnologias 
mais simples, como as que possuem proteção solar, 
até tecidos mais tecnológicos de alta pressão, que 
protegem e sustentam a musculatura.
 Elas ajudam no desempenho do atleta não 
restringindo movimentos, trazendo mais disposição 
atuando até mesmo na melhora da celulite, com 
peças que possuem o fi o inteligente - Emana, com 
infravermelho na fi bra do tecido que é ativado 
pelo calor do corpo, revertendo em desempenho e 
benefícios esportivos.

 “Antes eu usava muito fi ltro solar, o que 
me fazia transpirar demais. Hoje, todas as minhas 
roupas de treino de corrida contam com proteção 
50, são leves e frescas. Agora uso o fi ltro só no rosto 
e pescoço. Foi uma evolução”, afi rma o advogado e 
atleta, Pedro Almeida.
 Já os relógios foram um dos primeiros 
produtos voltados aos atletas e também são de 
extrema importância nessa rotina. São eles que, 
muitas vezes, ajudam cronometrando os treinos, 
marcando a distância percorrida e até mesmo as 
calorias gastas durante o exercício, tornando a 
tecnologia aliada da prática e da rotina do esportista.

Colchão AMX FIT:
tecnologia nos materiais 
ajuda o atleta a ter uma 
melhor noite de sono

TECNOLOGIA
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A PRATICIDADE 
do coworking

o espaço, a funcionalidade e o bem-estar dos 
profi ssionais.
 “A construção de um projeto de coworking 
é feita levando em conta móveis ergonômicos que 
garantam conforto e incentivem a produtividade 
dos usuários desses locais. Temos que pensar ainda 
em soluções para evitar a exposição de cabos de 
computadores nas estações de trabalho, como a 
calha, destinada à passagem do cabeamento e que 
fi ca embutida na parte inferior da mesa. Tudo para 
compor um ambiente coletivo que abriga diferentes 
tipos de profi ssionais”, explica Giselle.
 Engana-se quem acredita que os 
escritórios tipo coworking são lugares “frios” e 
sem a cara da empresa ou do profi ssional. 
 “É possível criar ambientes criativos, 
sinérgicos e atrativos que transmitam a missão, 
visão e valores de quem ali trabalha. Apesar do 
conceito de “open offi ce”, essa estrutura traz espaços 
diversos como salas de reuniões fechadas, e “open 
meetings”, que são pequenos núcleos para reuniões 
rápidas, conversas e alinhamento das equipes”, 
afi rma Ribeiro. 

O  empresário André Matias não possui 
uma rotina para ir de casa ao trabalho. 
Há seis meses, criou um e-commerce de 

acessórios masculinos e, para não trabalhar em 
casa, optou por alugar salas em coworking. 
 “Trabalho 15 dias em um local, depois 
escolho outro endereço e vou variando. Além do 
preço acessível, se comparado ao aluguel mensal 
de um espaço fi xo, variar a sala de trabalho me 
ajuda a ter sempre a sensação de novidade, o que 
me desperta a criatividade”, afi rma Matias. 
 Na busca por um local de trabalho 
democrático, o coworking é uma tendência que veio 
para fi car. O ambiente corporativo compartilhado 
foi criado em 2005, nos Estados Unidos, e ganhou 
popularidade tanto pela praticidade, como pelo 
novo perfi l dos profi ssionais que não se enquadram 
nos antigos padrões de espaços burocráticos com 
custos onerosos. 
 Para o arquiteto Daniel Ribeiro, o coworking 
possui atmosfera criativa e acessível, principalmente 
para os profi ssionais da nova geração.“Esse modelo 
de ambiente quebra a impermeabilidade de grandes 
empresas e busca a inter-relação de diversas áreas. 
Os espaços horizontais substituem a verticalidade 
hierárquica e criam diálogo entre as camadas”, 
explica.
 Giselle Toledo, empresária à frente 
da Florense, franquia rio-pretense de móveis 
planejados, explica que cada coworking necessita 
de um projeto único, que leva em consideração 

ESPAÇO COMPARTILHADO DE TRABALHO 
CONQUISTA CADA VEZ MAIS PROFISSIONAIS

Por Patrícia Ribeiro

Daniel Ribeiro
Instagram: @danielribeiro_arquitetura

Florense
Instagram: @fl orenseriopreto 

SERVIÇO

Opção de projeto para coworking 
desenvolvido pela Florense

TENDÊNCIA 
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ATIVIDADE CONTRIBUI PARA A TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS E DA SOCIEDADE

TRABALHO
VOLUNTÁRIO

Por Elton Rodrigues

Lições de amor ao próximo, resgate da 
autoestima, valorização da vida. Não é 
raro ouvir algumas dessas expressões 

de quem faz trabalho voluntário, tipo de 
atividade que auxilia pessoas necessitadas e 
enobrece o emocional de quem pratica.  
 A analista de marketing Ana Cristina 
Rangel Narciso há nove anos dedica parte 
do tempo para ajudar pessoas. Por isso, pode 
comemorar o Dia Internacional dos Voluntários, 
celebrado em 5 de dezembro. “Tenho o 
pensamento de que se a dor do próximo não 
te incomoda, algo está errado. Sempre me 

comovi com os problemas das pessoas e o 
voluntariado foi uma forma de ajudar”, afirma. 
 Ana Cristina conheceu o trabalho 
voluntário em 2010, em Cosmorama. Lá, 
reunia amigos para promover refeições e 
brincadeiras educativas com crianças carentes. 
Atualmente, participa de um grupo de visitas 
aos pacientes do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, que assiste pacientes com transtornos 
mentais e dependentes químicos.  
 O grupo vai ao local todos os sábados para 
promover orações, rodas de conversa e distribuir 
abraços. “Eu brinco sempre que quem precisa 

CIDADANIA 
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disso sou mais eu que eles. Por meio do trabalho 
voluntário, aprendi a olhar a vida com mais 
humildade e de maneira menos egoísta. Quando 
penso em reclamar de algo, lembro de pessoas 
que não têm o básico”, disse Ana Cristina.  
 Algumas instituições como a AACD, 
associação que visa tratar, reabilitar e reintegrar 
à sociedade crianças, adolescentes e adultos com 
deficiência física, tem o trabalho todo pautado 
no voluntariado. Na unidade de São José do 
Rio Preto, são 40 voluntários diretos e outros 
100 que participam quando solicitados.  
 “O voluntariado é uma cultura mais 
desenvolvida em outros países, mas que está 
também no Brasil. As pessoas estão percebendo 
que esse tipo de ação proporciona uma sensação 
maravilhosa”, afirma a presidente voluntária 
da AACD, Adriane Albuquerque Cirelli.  
 Outra iniciativa que depende do 
trabalho voluntário é o Projeto Pescar, 
cujo objetivo é preparar adolescentes, em 

situação de vulnerabilidade, para inclusão 
na sociedade e no mercado de trabalho.  
 As empresas parceiras, como a Unimed 
Rio Preto, abrem espaço para a formação 
pessoal e profissional desses jovens que, 
com ajuda de voluntários, têm aulas técnicas, 
de acordo com o ramo em que a empresa 
trabalha. No caso da cooperativa médica, 
as aulas serão de desenvolvimento pessoal 
relacionado a cidadania, meio ambiente, 
educação sexual, família e tecnologia. Elas 
terão início em 2020. Para isso, os voluntários 
estão participando de capacitações.  
 Outra iniciativa realizada voluntariamente 
por colaboradores da Unimed Rio Preto é o 
“Companheiro Solidário”. Criado há mais de dez 
anos, o projeto tem por objetivo ajudar instituições 
e famílias carentes por meio de doações, trabalho 
voluntário e outras atividades. As ações são 
realizadas o ano todo e já beneficiaram centenas 
de pessoas.

Presidente voluntária da AACD, 
Adriane A. Cirelli, coordena  
equipes de voluntários que 

atuam na associação 
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1 - Thiago Luiz Vincoletto, prefeito Edinho Araújo, Ricardo 
Amorim, Helencar Ignácio e Henrique Gandolfi. 
2 - Horácio José Ramalho e Luiz Cândido Borges Barreto. 
3 - Público do evento. 4 - Antônio Barbosa de Oliveira Filho 
e Jorge Cury Junior. 5 - Edilberto de Araújo e José Dalmo de 
Araújo. 6 - Oscar Ricardo Silva Dória e Fábio Coimbra Dória. 
7 - Solange Aparecida Pillotto e Julio Farinazzo. 
8 - Sergio Daniel Leite Crivelin. 9 - Maria Paula Freyre Amar, 
Cristiane de Moraes Dias, José Luis Esteves Francisco e Denise 
Cristina Mós Vaz Oliani. 10 - Ivan Bedone e Eduardo 
Palmegiani.

4

SOCIAL

Cerca de 400 convidados, entre 
médicos cooperados, empresários 
e autoridades, participaram do 

Mundo Med, ciclo de palestras da 
Unimed Rio Preto.  
 
O evento, que foi realizado no Buffet 
Villa Conte, teve como palestrante 
principal o economista e apresentador 
de TV Ricardo Amorim, que falou a 
todos sobre Governança Corporativa.  
 
Confira algumas fotos do evento.

Por Rodolfo Borduqui

GALERIA
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