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AEDES AEGYPTI
Conheça os locais na sua 
casa que podem se tornar 
criadouros do mosquito

FEBRE AMARELA
Confi ra as novas 
orientações do Ministério 
da Saúde para a vacinação

Unimed Rio Preto disponibiliza novo 
aplicativo exclusivo para os clientes

PRATICIDADE
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No Ultra-X Medicina Diagnóstica você e sua família realizam exames 
de imagem, medicina nuclear e laboratorial como merecem: 

com atendimento acolhedor e especial desde a recepção até a 
entrega dos exames, com resultados seguros e precisos. 

ATENDIMENTO HUMANIZADO
E RESULTADOS PRECISOS
COMO VOCÊ NUNCA VIU
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QUEM TEM UM TIME
FORTE, TEM TUDO.
Pelo terceiro ano consecutivo, estamos entre as
150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil.
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uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime
uniprimebr.com.br/#universo
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São José do Rio Preto encerrou 2019 
com um triste fato. Durante o ano, foram 
registrados na cidade quase 33 mil casos 
de dengue e 19 mortes causadas em 
decorrência da doença. Números que 
assustam, mas que, para muitas pessoas, 
parecem não importar.

Por mais que sejam realizadas 
campanhas de conscientização e 
disponibilizadas informações nos meios 

de comunicação, uma boa parte delas ainda não faz a sua parte. 
Dessa forma, todo início de ano a história se repete e os casos de 
dengue começam a surgir.

Não podemos deixar que a epidemia registrada em 2019 se 
repita, nem sermos vítimas de um mosquito que pode fazer 
tão mal à população. Os cuidados devem ser o ano todo, mas 
intensifi cados nos primeiros meses do ano, durante o Verão, pois 
o volume de chuvas é maior, o que torna o ambiente propício 
para a proliferação do Aedes aegypti.

Essa edição da Revista Viva Unimed traz uma matéria especial 
sobre o assunto. O objetivo é mostrar o quão é importante que 
cada um faça sua parte, pois o mosquito se reproduz dentro das 
nossas casas, em locais onde menos se espera. Não deixe de ler 
e compartilhar as informações com seus amigos, familiares e 
vizinhos.

Nossos esforços serão fundamentais para evitar que uma 
nova epidemia seja registrada em Rio Preto, pois em cidades 
da região os casos de dengue já atingem centenas de pessoas. 
Juntos podemos vencer essa doença!

Não deixe de ler também as demais matérias da revista, que traz 
temas como alimentação saudável, vacinação, cuidados com as 
crianças no Verão, qualidade de vida, saúde e bem-estar.

Tenham todos uma boa leitura e um ótimo ano!

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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REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE FACILITA E BENEFICIA CLIENTES E COOPERADOS

Por Rodolfo Borduqui

Desde o ano passado, a Unimed Rio Preto 
utiliza o Registro Eletrônico de Saúde 
(RES). Trata-se de uma plataforma 

desenvolvida pela Unimed do Brasil capaz 
de armazenar e compartilhar informações 
de saúde dos beneficiários como dados 
clínicos, resultados de exames, receitas e muito 
mais, tudo online e acessível em todo País.  
 Na prática, isso permite que qualquer 
médico cooperado da Unimed possa acessar 
todo histórico do paciente, onde quer que ele seja 
atendido, inclusive fora de Rio Preto. O RES é uma 
importante ferramenta que contribui para que os 
médicos possam prover, com qualidade e segurança, 
um cuidado integrado aos seus pacientes.  
 Mas para isso é preciso que todos os 
beneficiários autorizem a utilização desses 
dados pela cooperativa. Basta acessar o portal 

www.unimedriopreto.com.br, fazer o login, 
clicar em “Aceitar o RES”, ler os termos até o 
final e confirmar clicando no botão “Aderir 
ao RES”. É tudo muito rápido e simples. Esse 
procedimento também pode ser realizado por 
meio do aplicativo Unimed para clientes.  
 Quando a esteticista Silvana Araújo soube 
da novidade, imediatamente acessou o site pelo 
celular e deu a autorização. “Foi muito simples e 
rápido. Agora não preciso mais ficar guardando 
exames em casa, vai facilitar muito”, afirma.  
 Facilidade que beneficia também os 
médicos cooperados. Por meio do RES eles 
conseguem acessar os dados do paciente, evitando 
assim o pedido de exames que possam ter sido 
solicitados por outro médico recentemente, por 
exemplo, e ainda avaliar todo histórico de saúde, o 
que contribui para diagnósticos mais precisos. 

e praticidade para todos
SEGURANÇA

UNIMED
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MINISTÉRIO DA SAÚDE RECOMENDA 
REFORÇO DA VACINA PARA CRIANÇAS

Por Rodolfo Borduqui

A febre amarela é uma doença perigosa 
que é transmitida por meio da picada 
de mosquito infectado com o vírus. 

Quando branda, ela provoca febre, dores de 
cabeça, náuseas e vômitos. Mas os casos 
graves podem evoluir para doenças cardíacas, 
hepáticas e renais, podendo levar até ao óbito. 
 Por isso, a prevenção é fundamental 
e uma das formas mais efi cientes e seguras é 
a vacinação, que, desde o início de 2020, está 
sendo administrada de forma diferente. 
 Em 2017, seguindo as orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), passou-
se a aplicar apenas uma dose da vacina, válida 
para toda a vida. Mas estudos apontaram 
a necessidade de reforço para crianças 
vacinadas muito cedo, aos nove meses, como 
prevê o Calendário Nacional de Vacinação. 
 Diante disso, o Ministério da Saúde 
recomenda agora que as crianças que foram 
vacinadas antes dos quatro anos, ou com essa 
idade completa, recebam a dose de reforço. É 
possível que crianças mais velhas, que tenham 
tomado apenas uma dose antes de cinco anos 
de idade, também precisem receber mais uma 
vacina. Já as que tomaram a primeira dose após os 
cinco anos não precisam tomar o reforço. 
 “Desde o início de 2020, estamos vacinando 
as crianças dessa forma aqui na Unimed Rio Preto. 
A febre amarela é uma doença muito perigosa 
e precisa ser prevenida. Por isso, a atenção dos 
pais é fundamental. Caso tenha alguma dúvida 
se há necessidade de tomar o reforço ou não, 
basta trazer a carteirinha que faremos a análise”, 
afi rma a enfermeira e responsável técnica da 
Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto, Eliana 
Bordinhão. 

Unidade de Vacinação da 
Unimed Rio Preto
Tel.: (17) 3202-1112 ou 
(17) 99282-8780

SERVIÇO

FEBRE AMARELA
Proteção contra

PREVENÇÃO
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NATURAL

Quem costuma fazer compras em 
supermercados já deve ter reparado 
que as prateleiras destinadas aos 

produtos naturais e fit estão cada vez 
maiores. A procura por alimentos in 
natura, conhecidos como funcionais e 
livres de componentes químicos, vem 
crescendo a cada dia por serem mais 
saudáveis e, muitas vezes, igualmente 
saborosos às receitas tradicionais.   
 É o caso de massas de pães e pizzas 
de fermentação natural, delícias que 
caíram no gosto de muitas pessoas como 
a vendedora Elizabeth Proença, adepta 
desses produtos há anos. “Sou vegetariana 
e sempre priorizei por alimentos sem 
aditivos químicos. Quando experimentei 
o pão de fermentação natural, me 
apaixonei pelo sabor e maciez”, conta.   
 O processo de produção de 
alimentos com fermento natural (“levain” 
em francês, “sourdough” em inglês ou 
ainda “lievito naturale” em italiano) é 
bastante lento e pode durar de 12 a 24 horas 
para totalizar o crescimento da massa, 
segundo o padeiro da Brie Delicatessen, 
Edinilson José de Lima. “Esses pães 
possuem aspecto rústico, cascas mais 
grossas e crocantes e miolos cheios de 
alvéolos irregulares. Indiscutivelmente 
são mais gostosos se comparados aos 
que levam fermento químico e têm 
sabor mais acentuado”, explica Lima.  
 As diferenças desses alimentos 
vão além da aparência. A nutricionista 

PRODUTOS SEM ADITIVOS 
QUÍMICOS ESTÃO CONQUISTANDO 
MAIS CONSUMIDORES

Por Patrícia Ribeiro

Fermentação

ALIMENTAÇÃO
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do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar 
da Unimed Rio Preto (NAM), Maralisi 
Clemente Piloni, afirma que massas com 
fermentação natural são mais saudáveis 
por possuírem índice glicêmico menor. 
“Pães e pizzas elaboradas com fermento 
natural reúnem quatro ingredientes 
básicos: trigo; água; sal e micro-organismos 
selecionados. Durante o processo da 
fermentação, lactobacilos e leveduras 
liberam mais gás carbônico, tornando mais 
fácil a digestão do alimento”, afirma.   

 Embora o preço desses produtos seja 
mais caro que os tradicionais, a especialista 
afirma que a escolha pelo fermento natural 
é vantajosa. “O fato de essas massas serem 
melhor digeridas evita desconfortos 
abdominais e inchaços e, além de possuírem 
sabor e textura incomparáveis em relação aos 
com aditivos químicos, têm mais nutrientes 
e vitaminas. Mas é preciso lembrar que 
devem ser consumidos com moderação, pois 
o excesso pode causar aumento de gordura 
corporal”, ressalta a nutricionista. 

Onde encontrar em Rio Preto:

• Brie Delicatessen – (17) 99106-2837 –      @brie.delicatessen  

• Pizzaria Vila Callui – (17) 98194-5328 –      @villacalui

• Pizzaria Bella Capri – (17) 3214-9999 –      @bellacapririopreto 

• Zappa’s Pães e Tentações – (17) 3355-1200 –      @clubzappas 

Os pães com 
fermentação natural são 
uma das especialidades 
da Brie Delicatessen
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USO DO FILTRO SOLAR PELOS PEQUENOS É FUNDAMENTAL DURANTE O ANO TODO

Durante as férias de Verão, são muitas as 
situações em que as crianças acabam se 
expondo ao sol por mais tempo. Passeios 

à praia, banhos de piscina, brincadeiras no 
parque, são apenas algumas dessas atividades. 
Situações que exigem cuidados redobrados 
em relação à proteção solar dos pequenos, 
principalmente nessa época do ano.  
 A dermatologista Fernanda Amaro 
Pizarro explica que os pais e responsáveis 
devem ficar atentos. “Crianças com até seis 
meses de idade não devem ser expostas 
diretamente ao sol, porque a pele ainda não 

está preparada. Depois dos seis meses, o 
protetor solar é indispensável. Além disso, 
até os dois anos, a recomendação é utilizar 
somente filtros 100% físicos (baby ou mineral), 
à base de dióxido de titânio e óxido de 
zinco, com fator de proteção 30”, orienta.  
 Para que a pequena Laura, de nove 
meses, aproveitasse corretamente a primeira 
vez na piscina, a mamãe Maiara Cristina da 
Silva se informou com especialistas para 
saber qual seria o filtro solar indicado para 
a filha. “Comecei a usar o protetor solar 
recentemente, quando ela foi pela primeira 

Por Letícia Minutti

PROTEÇÃO
para as crianças

VERÃO
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vez à piscina. Antes tinha medo de reações 
e alergias. Busquei informações com 
especialistas para saber qual era o indicado 
para a Laura e deu tudo certo”, afirma.  
 A especialista ressalta que o produto 
deve ser usado todos os dias pelos pequenos 
toda vez que sair de casa e ser aplicado 
30 minutos antes do passeio. “O correto é 
distribuí-lo em todas as partes de corpo, 
incluindo mãos, orelhas, nuca, pés e reaplicar 

a cada duas horas. Porém, atenção, esse tempo 
diminui se houver transpiração excessiva ou 
se entrar na água”, orienta Fernanda.  
 Vale ressaltar que o uso do filtro solar 
não deve se restringir ao Verão. O produto 
precisa ser utilizado o ano todo. Além dele, é 
importante que as crianças usem roupas leves, 
de preferência as fabricadas com algodão, 
e reforcem a hidratação com água, água de 
coco, sucos naturais, etc.

 
É importante ter orientação do dermato-
logista ou pediatra e fazer o teste por três 
dias seguidos na parte interna do ante-
braço para ver se alguma alergia aparece. 
Caso a criança apresente alguma reação, 
suspenda o uso do produto e entre em 
contato com um especialista.

E SE A CRIANÇA TIVER ALERGIA?

Maiara Cristina buscou 
ajuda de um profissional 

para escolher o filtro 
solar da filha
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SAIBA QUAIS SÃO OS LUGARES QUE 
PODEM SERVIR COMO CRIADOUROS 
DO MOSQUITO

A dona de casa Sofi a Jorge, de 54 
anos, sente arrepios quando se 
lembra de como fi cou ao contrair 

dengue, no ano passado. “Uma moleza, 
dor no corpo e muita coceira”, conta. 
 O que ela não sabia na época é 
como tinha sido picada pelo Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da doença, se seguia 
todas as orientações que via na TV, rádio e 
jornal. “Sempre fui consciente em não ter 
água parada em casa, principalmente em 
épocas de chuvas. Aqui, tudo fi ca muito 
bem guardado ou coberto”, explica. 
 Para surpresa, o foco não estava fora, 
mas dentro da própria residência. “Quando o 
agente de saúde esteve em casa, encontrou 
larvas na vasilha de ração da minha gatinha”, 
relembra. O recipiente tem uma borda para 
colocação de água, que impede o acesso 
de insetos, como formigas. “Justo ali eu 
nunca tinha olhado, era tão pouca água, não 
imaginava que o Aedes poderia botar os 
ovos num lugar desses, sempre pensei que só 
colocasse em locais com muita água”. 
 Segundo o gerente da Vigilância 
Ambiental de São José do Rio Preto, Luiz 
Alberto Feboli Filho, o Aedes adquiriu a 
capacidade de se multiplicar em áreas 
quase impossíveis. O órgão, mantido pela 
Prefeitura e responsável pelo controle 
de endemias na cidade, já registrou 
casos curiosos de focos com larvas. 
 “Do box do banheiro ao sifão de pias, 
lajes sem coberturas, copos de água para 
santos, porta-escovas de dentes, porta-talheres 
e até a bandeja de geladeiras frost free, todos 
dentro de casa, em área coberta. Engana-se 

Por Andrea Inocente

DA DENGUE

PREVENÇÃO

O bebedouro dos pets 
é um dos esconderijos 

preferidos do Aedes

Esconderijos
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o morador que acredita que o cuidado deve 
ser só na área externa. O interior dos imóveis 
também pode ser área de risco”, ressalta.  
 No ano passado, Rio Preto registrou 
32.930 casos de dengue, média de 91 por dia, 
além de 19 mortes pela doença. Os dados são 
da Secretaria de Saúde. “Para esse ano, pode 

ocorrer nova epidemia. Por isso, a população 
deve ser a maior aliada na prevenção de casos 
e na eliminação de potenciais focos do Aedes”, 
afirma Feboli. “O cuidado deve ser diário, é 
preciso fazer a vistoria do imóvel todos os 
dias, só assim conseguiremos diminuir a 
incidência de casos”, alerta. 

Segundo a Vigilância Ambiental, o morador 
que faz a lição de casa, mas tem vizinhos acu-
muladores de potenciais criadouros, em área 
aberta ou fechada, que more próximo a imó-
veis vazios com características de risco ou 
ainda perto de áreas verdes com mato alto e 

descarte irregular, deve acionar a Prefeitura 
denunciando a situação. Todos os casos são 
atendidos e respondidos em até 15 dias úteis, 
garantindo o sigilo. O número para reclama-
ções é o 0800-7705870, funciona de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h.

 DENÚNCIA

 
Potes de ração e água para animais de estimação  
Água parada e limpinha, praticamente um parque de diversões para o 
Aedes. Devem ser lavados com água e sabão semanalmente.  
 
Porta-escovas de dentes e porta-talheres  
Ao comprar, opte por versões que já tenham furinhos na parte debaixo 
para escoamento total da água. Caso o recipiente não seja assim, lave 
semanalmente com água e sabão.  
 
Sifão de pias  
Pias de banheiros, cozinhas e em áreas externas pouco utilizadas devem 
ter o ralinho tampado para impedir a entrada do Aedes. Um pingo de 
água é o suficiente.  
 
Trilho do box do banheiro  
Com o uso constante do local por conta dos banhos, é comum o acúmulo 
de água. Lave semanalmente e sempre coloque água sanitária ao 
terminar o procedimento de limpeza.  
 
Lajes descobertas  
Fique de olho em lajes descobertas que não possuam escoamento de 
água, se não for possível providenciar um orifício para que o acúmulo 
escorra, coloque água sanitária no local semanalmente.  
 
Filtro de água  
Sabe aquela parte do filtro que sempre acumula um pouquinho de água 
cada vez que pegamos um copo? Esconderijo amado pelo Aedes. A água 
deve ser escoada diariamente e o recipiente lavado semanalmente.  
 
Bandeja da geladeira
Localizada na parte detrás do equipamento, ela deve ser esvaziada e 
lavada semanalmente. Após a limpeza, coloque gotas de detergente no 
recipiente vazio ou um pouquinho de sabão em pó.  

 
ONDE O AEDES SE ESCONDE 
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POPULARIZAÇÃO DE TELHAS 
SOLARES PODE REVOLUCIONAR 
O MERCADO DE ENERGIA
E CONSTRUÇÃO

do sol
ENERGIA 

Por Carolina Oliveira
e Rodolfo Borduqui

Quando a empresa Tesla, mundialmente 
conhecida por sua tecnologia e produção 
de carros elétricos de alta performance, 

anunciou, em 2016, que fabricaria telhas para 
casas capazes de produzir energia, muitas 
pessoas foram céticas. Algumas acharam 
que seria algo caro demais, inacessível e que 
poderia ser um grande fracasso. 
 Mas a realidade foi completamente 
o contrário. Hoje, essas telhas já são 
comercializadas nos Estados Unidos e custam 
até menos do que as tradicionais telhas que 
recobrem muitas casas naquele País.  
 A ideia de proteger o imóvel e ainda 
gerar energia elétrica por meio de células 
fotovoltaicas foi tão bem aceita que vários 
concorrentes já surgiram no mercado, inclusive 
no Brasil, onde, recentemente, a fabricante 
Eternit apresentou sua versão e já está 
comercializando.
 Práticas, ecológicas e sustentáveis, 
as telhas solares certamente farão parte da 
maioria das casas em um futuro não tão 
distante. Segundo o professor de engenharia 
civil José Carlos de Deus, “além de mais 
ecológicas, pois evitam a utilização de argila 
e, consequentemente, a degradação do 
meio ambiente, elas apresentam vantagem 
econômica, com a geração de energia para a 
casa”, explica.
 Com o mesmo princípio dos já 
conhecidos painéis solares que são instalados 
em cima do telhado, essas telhas reduzem 
o custo, pois as células fotovoltaicas são 

integradas às telhas. Por isso, a estimativa é 
que a tecnologia permita entre 10% e 20% 
de economia no valor total da compra e da 
instalação em relação aos painéis.
 Segundo o professor, as telhas possuem 
uma película que gera energia através da luz 
do sol, que pode ser armazenada e utilizada em 
casa ou até mesmo comercializada. “Acredito 
que isso possa crescer muito. Essas telhas estão 
entrando aos poucos no mercado e, certamente, 
irão ajudar a reduzir os gastos em todos os 
sentidos. Isso é o futuro”, destaca.

SUSTENTABILIDADE
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TECNOLOGIA

NOVIDADES NO APP GARANTEM AINDA MAIS PRATICIDADE AOS CLIENTES

Aplicativo
UNIMED RIO PRETO

Por Carolina Oliveira

A Unimed Rio Preto acaba de disponibilizar 
a nova versão do aplicativo exclusivo 
para os clientes. Com layout renovado, 

mais intuitivo e completo, o app, que já está 
disponível gratuitamente nas versões IOS e 
Android, traz novidades e muita praticidade.  
 Além de melhorar as ferramentas que já 
existiam, como Guia Médico completo, carteirinha 
digital, extrato de utilização do plano, histórico de 

boletos e solicitação de segunda via, informativo 
de Imposto de Renda, notícias de interesse, 
entre outros, o app apresenta novos recursos.  
 Agora, o cliente também pode realizar 
pagamentos, acompanhar o status de requisições, 
agendar horários para o Unimed First e Núcleo de 
Atendimento Multidisciplinar (NAM), tirar dúvidas 
e solicitar informações por meio do chat com a Clara 
(Assistente Virtual Inteligente), consultar o Guia 
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Av. José Munia, 7075 • São José do Rio Preto
(17) 3022.9720 | 3022.8350 | 3355.9200

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Cálculo Renal
Tratamentos com Laser
Tratamento para Andropausa
Tratamento para Inc. Urinária

Há 25 anos cuidando de sua saúde

TÍTULO ESPECIALISTA A.M.B. | S.B.U.
CRM . 85113 - UROLOGIA
Dr. Ricardo Baruque

Médico com geolocalização e muito mais. 
 Outra importante novidade é o 
Registro Eletrônico de Saúde (RES). Por meio 
do app, o cliente consegue acessar todo 
histórico de consultas, resultados de exames, 
receitas médicas, etc. Para isso, é preciso que o 
benefi ciário faça login e aceite os termos. Este 
procedimento também pode ser realizado por 
meio do site www.unimedriopreto.com.br.  
 “A Unimed Rio Preto tem como objetivo 
se tornar uma empresa 100% digital. O aplicativo 
do cliente faz parte dessa mudança. Por isso, 
acrescentamos ainda mais ferramentas que 
certamente irão facilitar o dia a dia de todos os 
clientes”, afi rma o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio. 

Aponte a câmera 
para o QR code e 
baixe o APP.
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EVENTO LEVOU DIVERSÃO, 
ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURA 
PARA A POPULAÇÃO

DOMINGO
na Represa

Por Mariana Peron

Uma manhã repleta de atividades esportivas, 
culturais e recreativas para todas as 
famílias. Assim foi a primeira edição do 

“Domingo na Represa”, evento realizado pela 
Unimed Rio Preto e prefeitura na avenida Nadima 
Damha, Lago III da Represa Municipal.  
 A população teve a oportunidade de 
participar de atividades como tênis de mesa, 
aula de Zumba, alongamento, yoga, plogging 
(caminhada com coleta de lixo), entre outros. 
O evento contou ainda com brinquedos para as 
crianças, distribuição de pipoca e algodão doce, 
espaço para treino de assessorias esportivas 
e ciclofaixa para treinos de bike.  

PARA TODOS
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 Quem aprovou a iniciativa foi a professora 
de inglês Ana Maria Antunes, que participou 
do evento com o filho e um sobrinho. “É muito 
bom ter opções como essa, ainda mais gratuitas. 
As crianças adoraram e ainda jogaram tênis 
de mesa, um esporte que adoram”, afirma.  
 “O Domingo na Represa segue a proposta do 
programa da Unimed ‘Mude1Hábito’, cujo objetivo 
é incentivar pequenas mudanças e a adoção de boas 
práticas que proporcionem qualidade de vida. Essa 
foi apenas a primeira edição e temos certeza de que 
foi um sucesso”, afirma o diretor e conselheiro da 
Unimed Rio Preto responsável pela área Comercial 
e Marketing, Gilmar Valdir Greque.  
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DE OLHO NO MERCADO, EMPRESAS INVESTEM NO 
DESENVOLVIMENTO DE CARNES VEGETAIS

Por Carolina Oliveira

Desde que optou pelo vegetarianismo, há 
16 anos, o músico Marcos Rogério Arantes 
leva os próprios ingredientes e receitas para 

os churrascos de amigos e família. Trabalho que 
ficou mais fácil atualmente com o lançamento 
no mercado de opções de hambúrgueres 
feitos totalmente à base de plantas, mas 
que imitam perfeitamente os tradicionais.  
 A chamada “carne do futuro” é a nova 
aposta da indústria para estimular a redução 
do consumo de carnes vermelhas, que será 
inviável daqui a alguns anos. Pelos cálculos da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação, para suprir o consumo de carne 
pela população daqui a quatro décadas seria 
necessário, no mínimo, 70% a mais de terras para 

pecuária, o que é praticamente impossível.  
 De olho nisso, empresas passaram a 
desenvolver alternativas. Uma delas é a Fazenda 
Futuro, que acaba de lançar seu primeiro produto. 
Trata-se de um hambúrguer vegano feito a partir de 
proteínas de ervilha, soja e grão de bico. Inclui ainda 
a beterraba para imitar o sangue da carne.   
 Para o público que já se alimenta sem 
o consumo de carnes, a novidade é uma ótima 
opção. “Eu preparo meus hambúrgueres com 
soja e outras misturas, mas também me adaptei 
muito bem a esses tipos de hambúrguer. Gostei 
do resultado e consumo bastante. Apenas pelo 
fato de poupar várias vidas de animais já acho 
que o impacto é positivo”, afirma Arantes.  
 O empresário e diretor audiovisual 

SABOR
do futuro

COMPORTAMENTO
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Diego Rigolino também aprovou a novidade.  
“Hambúrgueres e alimentos que se assemelham 
à textura, cheiro, aspecto e sensação da carne são 
excelentes para pessoas que querem entrar na 
dieta vegetariana/vegana, mas que fazem questão 
ou sentem falta de uma carne real”, afi rma. 
 A inovação dividiu opiniões. A principal 
dúvida é sobre a questão nutricional. De acordo 
com a nutricionista da Medicina Preventiva 
da Unimed Rio Preto, Renata Montanhin 
Lima, “uma alimentação saudável deve conter 
macronutrientes como carboidratos, proteínas, 
gorduras, além das vitaminas e minerais. As carnes 
vegetais podem ser incluídas na alimentação 
como boas fontes de proteínas vegetais que 
podem ser encontradas nas leguminosas (feijão, 
ervilha, lentilha, soja e grão de bico). Por isso, é 
recomendado a quem optar por consumir somente 
proteínas vegetais na alimentação que busque 
orientação de um nutricionista para adequação 
dos nutrientes necessários”, orienta. 
 De olho nesse mercado, redes de 
fast food, tradicionalmente conhecidas pela 
venda de hambúrgueres e outros sanduíches 
como o Burger King e o Outback, já estão 
oferecendo alternativas. As carnes vegetais, 
elaboradas a partir de plantas, entraram 
defi nitivamente nos cardápios e conquistaram 

uma signifi cativa parcela da população. 
 Segundo o atendente de uma dessas 
redes, Caio Peçanha, curiosos também 
acabam pedindo. “Muita gente que não é 
vegana chega e pede o hambúrguer de planta 
apenas por curiosidade para ver se é parecido 
mesmo. Muitos acabam voltando e pedindo 
novamente, é bem interessante”, afi rma. 
 Empresas do setor alimentício também 
estão lançando produtos de carne vegetal no Brasil 
de olho nesse mercado, que tende a crescer a cada 
ano.

Rede Burger King lançou 
mais uma opção de 

hambúrguer vegetal
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PREVIDÊNCIA
privada

Com a aprovação da Reforma da Previdência, 
pensar em aposentadoria tranquila ficou 
um pouco mais complexo. Por isso, muitas 

pessoas passaram a buscar alternativas de 
investimentos que gerem lucro no futuro.  
 Nesse sentido, uma das complementações 
de renda preferidas pela população é a previdência 
privada. Nesse modelo, é possível escolher o valor 
da contribuição, a periodicidade com que ela 
será feita e a forma de resgate, se será um valor 
à vista ou uma renda específica mensal.  
 O economista e professor da Unorp, 
José Mauro da Silva, explica que a previdência 
privada é uma ótima oportunidade para compor 
a aposentadoria oficial, diante das reformas 
da previdência, mas é importante saber o 
motivo da aplicação, se é para previdência 
complementar ou para o futuro dos filhos.  
 “Quem busca uma previdência deve 
ter em mente o objetivo e o prazo. Além do 
tipo que melhor se encaixa no seu perfil e da 
tributação que incidirá sobre esse investimento. 
Também quanto às regras de portabilidade, em 
quais fundos esta previdência estará alocada e a 
rentabilidade do investimento”, orienta.  
 O economista explica que na previdência 
privada o prazo mínimo é de dez anos para 
enquadrar na alíquota mínima de imposto de renda. 
Quem opta pela declaração completa do IR, o melhor 
modelo é o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). 
Já para quem faz a declaração simplificada, o ideal 
é selecionar o VGBL (Vida Gerador de Benefício 
Livre). A diferença entre as duas estará na forma 
como o imposto será recolhido e no valor final.  
 A bancária Camila Pereira Xavier, pesquisou 
antes de investir. Desde dezembro de 2008, ela tem 
previdência privada com o objetivo de garantir o 
futuro. “O rendimento dessa aplicação é maior do 

INVESTIMENTO É BOA ALTERNATIVA 
PARA QUEM BUSCA SEGURANÇA 
FINANCEIRA NO FUTURO

Por Elton Rodrigues

Camila optou 
pela previdência 
privada para 
garantir o futuro

ECONOMIA
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que o da poupança. Como é um investimento que 
compensa em longo prazo, futuramente posso ter 
uma renda mensal ou resgatar o saldo total, como 
eu preferir. E não entra em inventário, facilitando a 
burocracia para os herdeiros”, disse.  
 “Houve uma modificação grande nos 
últimos anos nesse tipo de investimento e, 
atualmente, existem diversas opções que podem ser 
aplicadas com diferentes objetivos. O cliente pode 

moldar o tipo de investimento que quer fazer e o 
quanto isso vai render no futuro”, orienta o gerente 
da Porto Seguro em Rio Preto, Marcos Mendes.  
 Para fazer uma previdência privada, é 
preciso procurar um banco ou uma operadora de 
crédito, onde existem profissionais para orientar 
sobre os melhores tipos de previdência.  Em caso 
de dúvida, o ideal é procurar um especialista em 
finanças.

Para fazer 
uma 
previdência 
privada, 
é preciso 
procurar 
um banco 
ou uma 
operadora 
de crédito
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INCLUEM DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO 
PESSOAL E EMOCIONAL NOS CURSOS

GRADUAÇÃO
diferenciada

Por Priscila Carvalho

Com a chegada da chamada Geração Z 
(pessoas nascidas entre meados dos 
anos 1990 até o início do ano 2010) 

ao ensino superior, o formato tradicional 
precisou ser remodelado. O objetivo foi se 
adequar às atuais demandas de mercado e aos 
diferenciais buscados por esses jovens na hora 
de aprender. Com isso, as tradicionais salas 
de aula e metodologias de ensino começam 
a dar espaço para inovações que buscam ir 
além da formação profissional dos alunos.  
 Partindo dessa premissa, muitas 
instituições de ensino superior estão se 
adequando. Um exemplo é a Unorp, de São José 
do Rio Preto, que atualizou a metodologia para 
proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 
competências técnicas, pessoais e de negócios, 
com olhar voltado para o ser humano.  
 Chamadas de “Método 360 de Ensino”, 
as mudanças são resultado de um amplo 
estudo realizado durante uma expedição 
imersiva da diretoria da faculdade ao Vale do 
Silício, nos EUA. Com a inclusão de disciplinas 
como Felicidade, Espiritualidade e Inteligência 
Emocional, o objetivo é desenvolver nos 
estudantes habilidades diferenciadas que 
vão prepará-los para lidar com adversidades, 
tanto na vida acadêmica como pessoal.  
 “Com esse projeto atual e inovador, 

nossos alunos saem prontos para o mercado 
de trabalho, com visão empreendedora e 
aptos para os desafios de cada carreira. O 
diferencial é que essa formação engloba 
cursos de todas as áreas”, afirma a 
diretora da Unorp, Ana Paula Casseb.  
 Essa ampla formação busca preparar 
o aluno para lidar com as pressões do mundo 
moderno, com equilíbrio, mentalidade 
empreendedora e competências pessoais. 
Segundo dados do Vale do Silício, 80% das 
demissões do mundo são causadas pela 
falta de inteligência emocional.  
 De acordo com a gerente de Recursos 
Humanos Lícia Fernandes Nagao, qualquer 
descontrole emocional conta negativamente 
na carreira, podendo gerar até demissão. 
“Ter controle sobre o fluxo das emoções e a 
capacidade de refrear impulsos é uma qualidade 
essencial para conseguir ser bem-sucedido e 
ter um bom relacionamento interpessoal com 
os colegas de trabalho”, afirma.  
 Além do enfoque no desenvolvimento 
humano, a nova metodologia de ensino 
ainda conta com matérias focadas em 
empreendedorismo, aliadas a uma agência de 
inovação (que atuará como incubadora de novos 
negócios) e um Centro de Pesquisa e Iniciação 
Científica.

Unorp é uma das faculdades 
que acrescentaram novas 

disciplinas às grades

CARREIRA
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1 - Ivan Bedone e Helencar Ignácio 2 - Manoel Carlos 
Líbano dos Santos, Carlos Lobanco Riccardi e Ronald 
Quadros Broner 3 - José Paulo Rodrigues 4 - Luis Cesar 
Fava Spessoto 5 - João Antonio Albieri Baptista e Arnaldo 
Almendros Mello 6 - Eduardo Palmegiani 7 -  Fabio Simão 
Rodrigues e Henrique Gandolfi 8 - Gustavo Fonseca Faria 
9 - Hamilton Cesar Hidalgo

4

SOCIAL

Durante 2019, a Unimed São 
José do Rio Preto reuniu 
cooperados em diferentes 

eventos com objetivo de garantir 
a transparência e a integração de 
todos.  
 
Confira algumas imagens desses 
encontros que foram realizados ao 
longo do ano em diferentes locais.

Por Rodolfo Borduqui

GALERIA
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