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PREVENÇÃO
Vacina contra a gripe 
é fundamental para 
evitar a doença

SUSTENTABILIDADE
Ecoponto da Unimed 
já arrecadou mais de 8 
toneladas de recicláveis

O que você precisa saber para se 
proteger contra a Covid-19

CORONAVÍRUS
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ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO,
SEGURO E CONFORTÁVEL

Sempre atento à segurança, o Ultra-X Medicina Diagnóstica agora oferece 
atendimento individualizado. Como medida preventiva e para garantir 

maior proteção, o fluxo de atendimento das nossas unidades foi adaptado 
para que nossos pacientes possam continuar realizando seus exames de 

forma rápida, confortável e sem qualquer preocupação.

Atendimento em 
salas privativas

Coleta domiciliar para 
exames laboratoriais

Horário especial de 
atendimento de exames 

de ressonância magnética
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Somar forças 
nos faz ir além.

Aqui o cooperado é dono e 

recebe anualmente a sua parte 

proporcional nos lucros (sobras) 

da cooperativa. Quanto maior é a 

utilização dos produtos e serviços 

da Uniprime, maior é o retorno.

Em 2019, movimentamos e 

fizemos a Uniprime crescer 

ainda mais. Com a participação 

de todos, alcançamos o 

resultado de R$ 88 milhões.

Juntos, 
fizemos um 
ano brilhante.
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uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime
uniprimebr.com.br/#universo
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Estamos vivenciando uma situação 
totalmente atípica e nova para todos, a 
pandemia mundial de Covid-19, doença 
provocada pelo novo coronavírus. Um desafi o 
não apenas para a medicina e governos que 
buscam por soluções e respostas para conter 
o problema o quanto antes, mas para toda 
população.

Trata-se de vírus novo, por isso, a falta de 
informações, estudos, vacinas e protocolos, 
acabam difi cultando uma solução rápida. 
Fato que está fazendo com que o mundo se 

mobilize. Entidades como a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
reúnem esforços e inteligência para determinar protocolos e propor 
medidas com objetivo de frear o avanço do problema que já está 
presente em praticamente todos os países.

E em São José do Rio Preto não é diferente. Nós da Unimed Rio Preto 
apoiamos e estamos seguindo todas as determinações da Prefeitura 
e secretaria municipal de Saúde, como o isolamento social por meio 
da quarentena. A transmissão do coronavírus é muito fácil, basta ter 
contato com gotículas de saliva de uma pessoa contaminada, por 
exemplo, para que exista a chance de contágio.

Por isso, permanecer em isolamento é uma medida muito importante. 
Para muitas pessoas a doença é assintomática, mas isso não signifi ca 
que ela não possa transmitir, pelo contrário. Daí a importância do 
isolamento, tanto para não contaminar nem ser contaminado. 

A Unimed Rio Preto está veiculando o máximo de informações e 
orientações à população por meio das redes sociais, site, campanhas 
em jornais, rádios, internet, entre outros. Além disso, nossas equipes de 
profi ssionais e nosso Complexo de Saúde estão totalmente preparados 
para assistir nossos clientes em caso de necessidade.

Porém, o mais prudente em caso de suspeita, é não procurar 
imediatamente um serviço de saúde. Para que todos tenham 
orientação e não se exponham a um ambiente hospitalar sem real 
necessidade, criamos o Canal Combate Corona, serviço de telefone 
com profi ssionais disponíveis todos os dias da semana, das 6h à meia-
noite, para dar orientações de como proceder em caso de suspeita. 
Para acionar, basta ligar gratuitamente para (17) 3513-7657.

Tenho certeza que esta situação que estamos vivendo será temporária. 
Mas até lá, é nosso dever pensar não apenas em nós mesmos e nossos 
entes queridos, mas em toda população. Faça a coisa certa. Fique em 
casa se possível, proteja os idosos e doentes crônicos, seja responsável. 
Esta é uma doença que pode ser grave e até matar. 

Nesta edição da Revista Viva Unimed trazemos uma matéria especial 
sobre o tema e outras relevantes como a importância da higienização 
das mãos, vacinação contra a gripe, como se exercitar estando em 
casa, e muito mais. Não deixe de ler e compartilhar o conteúdo.

Uma ótima leitura 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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VACINA DEVE SER TOMADA 
ANUALMENTE PARA EVITAR 
CASOS DA DOENÇA

Por Mariana Peron

Como faz todos os anos, o aposentado 
Célio Andrade tomou a vacina contra a 
gripe assim que ficou sabendo que ela 

já estava disponível. “Tomo há uns dez anos 
e nunca mais tive gripe. Além de mim, faço 
todo mundo tomar lá em casa., filhos, netos e 
noras. Família toda protegida”, afirma.  
 A atitude dele está correta. Tomar 
a vacina contra a gripe todos os anos é 
fundamental para que ela proteja com eficiência. 
A enfermeira supervisora da Unidade de 
Vacinação da Unimed Rio Preto, Eliana de 
Fátima Bordinhão, explica que isso é necessário. 
“Todos os anos, na maioria das vezes, ocorre a 
mudança nos tipos de vírus. Em 2020 tivemos 
alteração de três tipos de vírus na vacina. Por 
isso, tem que tomar todo ano”, orienta.   
 Em 2020, a vacinação tem ainda um 
apelo a mais, a pandemia de Covid-19. Segundo 
o Ministério da Saúde, a vacina contra gripe 
não tem eficácia contra o coronavírus, porém, 
neste momento, irá auxiliar os profissionais 
de saúde na exclusão do diagnóstico para 
Covid, já que os sintomas são parecidos, 
e, ainda, contribui para reduzir a procura 
pelos hospitais e prontos atendimentos além 
de proteger os grupos de risco.  
 Segundo o infectologista do Serviço de 
Prevenção e Controle de Infecção da Unimed 
Rio Preto, Inaldo Júnior, “independentemente 
da Covid-19, a gripe é um problema de saúde 
pública no Brasil que deve ser prevenido. Gripe 
grave pode levar às internações e quadros de 
pneumonia, o que precisa ser evitado, ainda 
mais agora com a existência também dos casos 
de Covid-19 na nossa cidade”, orienta.  

 Na Unimed Rio Preto, a vacina oferecida 
é a quadrivalente, composta por quatro tipos 
de vírus, sendo dois da influenza A, que é 
o H1N1 e H3N2, e dois da influenza B.  
 Eliana recomenda que todos devem ser 
vacinados. “Quanto menor o índice de pessoas 
gripadas procurando as Unidades de Saúde, as 
equipes de saúde conseguirão investigar mais 
sobre os sintomas da Covid-19”, explica.  
 A vacina contra a gripe da Unimed Rio 
Preto é oferecida para toda a população. Porém, 
clientes têm desconto especial no valor da dose. 
Para mais informações sobre valores, locais e 
horários de aplicação, basta entrar em contato 
pelo telefone (17) 3202-1112 ou WhatsApp (17) 
99282-8780.

contra a gripe
PREVENÇÃO

SAÚDE
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PODE REDUZIR EM ATÉ 40% O RISCO DE CONTAMINAÇÕES

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afirma que o simples ato de 
lavar as mãos reduz em até 40% 

o risco de contrair doenças como gripe, 
diarreia, infecção intestinal, conjuntivite e 
dor de garganta. Em tempos de pandemia 
do novo coronavírus esse ato nunca foi tão 
necessário. A higienização das mãos é 
uma das medidas mais importantes para a 
redução da transmissão de microrganismos 
e, consequentemente, de infecções.  
 Lavar as mãos é tão importante 
que ganhou até data. 5 de maio é o Dia 
Mundial de Higienização das Mãos. 

A data foi definida OMS com foco no 
combate às infecções hospitalares, mas 
pode ser estendido a todos os atos do dia 
a dia devido a importância do tema.  
 De acordo com médicos especialistas, 
as mãos são as partes do corpo que mais 
têm contato entre uma pessoa e outra e com 
superfícies ou objetos. Além disso, facilmente 
elas são levadas, sem querer, aos olhos, 
nariz e boca, o que facilita a transmissão 
de doenças pelas vias respiratórias.  
 “O simples ato de lavar as mãos com 
água e sabão reduz significativamente a 
incidência de infecções.  Isso porque muitos 

Por Elton Rodrigues

ÁGUA
e sabão

PREVENÇÃO
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vírus, fungos e bactérias, que normalmente 
acabam se acumulando nelas durante o dia, são 
facilmente transferidos a outras pessoas. Por 
isso, a importância de sempre mantê-las bem 
limpas”, explica o médico infectologista do 
Serviço de Prevenção e Controle de Infecção 
da Unimed Rio Preto, Inaldo Junior. 
 A confeiteira Rafaela Canalle, é uma 
das segue corretamente as orientações de 
lavar as mãos. “É muito importante porque é 
um ato simples de higiene pessoal que pode 

prevenir infecções, gripes ou viroses. Por ser 
um membro que usamos para tocar inúmeras 
coisas, acaba sendo um transmissor de 
milhares de bactérias que podemos levar ao 
nosso rosto a qualquer momento”, disse. 
 De acordo com o infectologista 
também é importante que as pessoas se 
atentem para a maneira correta de lavar as 
mãos. Confi ra as orientações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
garantir mãos efetivamente limpas.

1 - Abra a tor-
neira e molhe as 
mãos, evitando 
encostar-se na 
pia. Utilize quan-
tidade sufi ciente 
de sabonete lí-
quido ou use em 
barra;

5 - Esfregue o 
polegar direito, 
com o auxílio da 
palma da mão 
esquerda fazen-
do movimento 
circular e vice-
-versa;

3 - Esfregue a 
palma da mão 
direita contra o 
dorso da mão 
esquerda e vice-
-versa;

7 - Friccione as 
pontas dos dedos 
e as unhas da mão 
esquerda contra a 
palma da mão di-
reita fechada em 
concha fazendo 
movimento cir-
cular e vice-versa;

2 - Ensaboe as 
palmas das mãos 
friccionando-as 
uma na outra.

6 - Esfregue o 
dorso dos dedos 
de uma mão com 
a palma da mão 
oposta com mo-
vimento de vai-
-e-vem e vice-
-versa;

4 - Entrelace os 
dedos e friccione;

8 - Retire o sabão 
com água. Seque 
com papel des-
cartável e utilize 
o mesmo para fe-
char a torneira.

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS
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Adriano Guimaraes Reis
Ana Carolina Carreira S. De Arruda Souza
Ana Carolina Nakamura Tome
Andrea Campos Idalo Saurin
Augusto Pereira Da Silva Neto
Bruno Roberto Giannini Marini
Camila Baumann Beteli
Camila Garcia Sommer
Carlos Eduardo Braga
Cintia Maria Garcia Marchi Bicudo
Daiane Durand Nunes Cagnin

Otorrinolaringologia
Pediatria
Nefrologia
Geriatria
Oftalmologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Cirurgia Plástica
Endoscopia
Dermatologia
Dermatologia

UNIMED

61 NOVOS MÉDICOS PASSAM A FAZER PARTE DA UNIMED RIO PRETO

Novos
COOPERADOS

Por Mariana Peron

Desde o início de 2020, a Unimed Rio Preto conta 
com 61 novos cooperados. Eles passaram 
a integrar o quadro de médicos que está à 

disposição dos clientes em caso de necessidade. 
Hoje, a cooperativa conta aproximadamente 1.500 
profi ssionais de diversas especialidades. 

 Segundo o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio, “o ingresso de novos profi ssionais é 
de extrema importância para oferecermos um 
atendimento cada vez melhor para todos os 
clientes”, afi rma.

CONHEÇA OS NOVOS MÉDICOS COOPERADOS:

Nome Especialidade
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Danilo Fernandes Da Silva
Edmar Toscano De Britto Neto
Eliana Migliorini Mustafa
Elzo Thiago Brito Mattar
Erica Nogueira Coelho
Fabiana Izaac Alfredo Reis
Fabio Henrique Limonte
Fabio Henrique Mariani
Fauzi Carvalho Ferreira
Felipe Galvao Alvares De Abreu
Fernanda Zamperlini
Fernando Aguiar Barros Uehara
Fernando Reis Neto
Fernando Zapparoli Goncalves
Flavia Bertonha Cunha Ubiali
Flavia Lidiane Antonio Do Nascimento
Flavio Hiroshi Ananias Morita
Gabriel Gustavo Dos Santos
Germano Jose Ferraz De Arruda
Giuliano Ancelmo Bento
Guilherme Gayoso Sousa
Isabela Maraccini Chueire
Isabela Nogueira Barreto
Joao Carlos De Mauro Filho
Jorge Selem Haddad Neto
Juliana Martins Bento De Souza
Luana Antunes Garcia
Lucas Crociati Meguins
Lucia Pinto Bordin De Carvalho
Marcelo Dias Hammoud
Maria Fernanda Roman Truffa
Mariana De Carvalho Lopes
Mariana Mendes Da Silva
Marina Guidotti Haddad
Matheus Longo Baraldo Gomes
Murilo Bertazzo Peres
Natalia Moraes Da Silva Alonso
Nathieli Pinhatti Colatreli
Paulo Emilio Dourado Nascimento
Paulo Rafael Condi
Pedro Cartapatti Da Silva
Pedro Melhado Tovo
Plinio Pereira Martins Neto
Raile Barbarawi Cavalari Polotto
Raquel Cristina Trovo Hidalgo
Renan Campi Gomes
Renato Azzini Guilherme Vieira
Rodrigo Duart Martins Souza
Rodrigo Jose Ramalho
Vivian Aguiar De Re Rylko

Cirurgia Vascular
Cirurgia Do Aparelho Digestivo
Cardiologia
Card., Med. De Família E Comu.
Neurologia
Oftalmologia
Neurologia
Acupuntura
Ortopedia E Traumatologia
Ortopedia E Traumatologia
Cirurgia Geral
Pediatria
Cirurgia Vascular
Urologia
Pediatria
Oncologia Clínica
Endoscopia
Urologia
Urologia
Cirurgia Geral
Anestesiologia
Medicina Física E Reabilitação
Dermatologia
Oftalmologia
Oftalmologia
Oftalmologia
Hematologia E Hemoterapia
Neurocirurgia
Ginecologia E Obstetrícia
Anestesiologia
Geriatria
Ginecologia E Obstetrícia
Endocrinologia E Metabologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Dermatologia
Cirurgia Do Aparelho Digestivo
Ortopedia E Traumatologia
Medicina Física E Reabilitação
Cirurgia Do Aparelho Digestivo
Medicina Física E Reabilitação
Oftalmologia
Ginecologia E Obstetrícia
Radiologia E Diag. Por Imagem
Pediatria
Oftalmologia
Endocrinologia E Metabologia
Nefrologia
Anestesiologia

Nome Especialidade
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ECOPONTO DA UNIMED JÁ RECOLHEU 8,2 TONELADAS DE MATERIAL RECICLÁVEL

Por Mariana Peron

São poucas as cidades do Brasil que possuem 
coleta seletiva de lixo. Muitas pessoas já se 
acostumaram a separar os recicláveis dos 

orgânicos em casa, mas, na hora do descarte, 
acaba indo tudo para o mesmo local.  
 Pensando não apenas nessa situação, mas 
para incentivar a separação do lixo e oferecer uma 
opção a toda população, desde 2017, a Unimed 
Rio Preto oferece um Ecoponto para descarte 
de materiais recicláveis, pilhas e baterias. 
 Instalado na sede da cooperativa em São 
José do Rio Preto, com acesso pela rua Penita, 
entre a avenida Bady Bassitt e rua Imperial, 
o local fi ca aberto 24 horas por dia a toda 
população que pode descartar plástico, metal, 
vidro e papel, além de pilhas e baterias. 
 Todo material reciclável é direcionado para 
a Cooperativa de Coleta Seletiva, Benefi ciamento e 
Transformação de Materiais Recicláveis de São José 
do Rio Preto – Cooperalagos. Já as pilhas e baterias 
são enviadas para outra empresa que descontamina 
e descarta o material da forma correta. 

 Em 2019, foram descartadas 3,5 toneladas de 
resíduos recicláveis e 270kg de pilhas no Ecoponto. 
Desde 2017, 910kg de pilhas e 8,2 toneladas 
de materiais recicláveis foram recolhidos pela 
Unimed Rio Preto para destinação correta. 
 Quem também contribuiu com isso foi a 
terapeuta Carla Costa, que sempre se preocupou em 
descartar as pilhas da forma correta. “Eu moro aqui 
no centro e sempre que ia jogar pilhas fora guardava 
em uma caixinha até juntar bastante e levava em 
um supermercado que também recolhe. Quando 
soube que a Unimed estava fazendo este trabalho, 
passei a levar tudo ali, inclusive garrafas pet. Uma 
iniciativa que todos deveriam copiar”, afi rma. 
 Moradores da cidade também podem 
fazer uso de outras opções de descarte oferecidas 
pela Unimed Rio Preto. Além do Ecoponto, a 
cooperativa oferece o “Papa Cartão”, equipamento 
que tritura cartões magnéticos que são enviados 
para reciclagem. Nos últimos anos, os cartões 
triturados foram transformados em capas de 
caderno.

correta
DESTINAÇÃO

SUSTENTABILIDADE
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OBJETIVOS DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL

Incentivar a coleta, reciclagem e destinação 
corretas de resíduos é uma iniciativa que vem 
ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das Nações 

Unidas (ONU), documento que possui 17 objetivos 
e 169 metas a serem atingidas até 2030 nas áreas 
econômica, social, ambiental e institucional. 
 Em 2019, a Unimed Rio Preto aderiu 
voluntariamente aos Objetivos que também 
haviam sido assumidos pela Prefeitura de São 
José do Rio Preto dois anos antes. Neste período, 
a cooperativa deu todo apoio necessário para 
promover mudanças reais e positivas para a 
sociedade e incentivar mais pessoas, parceiros, 
empresas e instituições a fazerem o mesmo. Este 
ano, a Unimed passou a fazer parte da Comissão 
Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável com objetivos ainda maiores. 
 “Não podemos esperar que os governos 
façam tudo sozinhos. Precisamos ajudar a 
sociedade organizada a ter iniciativas e ser 
protagonista dessas mudanças. Faz parte do DNA 
da Unimed o compromisso com a sustentabilidade 
não apenas dos nossos cooperados, colaboradores 
e mais de 260 mil clientes, mas com toda 
comunidade”, afirma o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio.

• Pilhas  
• Baterias 
• Garrafas PET 
• Papel e papelão 
• Latas de alumínio 
• Revistas, livros e jornais usados 
• Garrafas de vidro não retornáveis

MATERIAIS QUE PODEM SER 
DESCARTADOS NO ECOPONTO
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SAIBA O QUE É, COMO SE PREVENIR E O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA

Por Rodolfo Borduqui

 
 De acordo com o infectologista 
do Serviço de Prevenção e Controle de 
Infecção da Unimed Rio Preto, Inaldo 
Júnior, “os sintomas da Covid-19 podem ser 
semelhantes aos de uma gripe como tosse, 
coriza, mal estar, dor de garganta, febre 
e, em casos mais graves, dificuldade para 
respirar. Porém, é preciso evitar procurar ao 
máximo os serviços de saúde como hospitais 
e prontos atendimentos para queixas 
simples e sem gravidade”, orienta.  

 
 Por isso, a prevenção é tão importante. 
É preciso evitar aglomerações e ambientes 
pouco ventilados, lavar bem as mãos 
com água e sabão ou higieniza-las com 
álcool em gel com frequência, ainda mais 
depois de tossir ou espirrar, após cuidar de 
pessoas doentes e antes das refeições.  
 Se tossir ou espirrar, proteja a 
face junto à dobra do cotovelo ou utilize 
lenços de papel descartáveis para cobrir 
a boca e nariz. Evite compartilhar itens 

pessoais como garrafas d’água, canudos, 
copos, alimentos e demais itens pessoais.  
 O isolamento social também é 
muito importante para evitar a transmissão 
comunitária, ou seja, de pessoa para 
pessoa. Isso é válido para todos, mas, 
principalmente, para os idosos com mais 
de 60 anos de idade, portadores de doenças 
crônicas como hipertensão, diabetes, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios 
de coagulação, problemas cardíacos.  
 Caso tenha que sair para ir ao mercado, 
por exemplo, ao retornar, deixe os sapatos do 
lado de fora de casa, coloque as roupas para 
lavar e tome banho.

SAÚDE

CORONAVÍRUS

A covid-19 é uma doença infecciosa 
causada por um novo vírus da família 
dos coronavírus que pode provocar 

sintomas leves ou até infecções respiratórias 
muito graves. Por ser nova, ainda não possui 
tratamento específico nem vacina e, pelo fato 
de a transmissão ser muito fácil, a doença se 
espalhou rapidamente pelo mundo todo.  
 Para se ter uma ideia, o coronavírus 
pode ser transmitido através do ar por meio 
de secreções como gotículas de saliva, espirro, 
tosse, catarro, ou contato pessoal próximo, 
como aperto de mão ou toque em objetos 
ou superfícies contaminadas, seguido de 
contato com a boca, nariz ou olhos. 

PREVENÇÃO SINTOMAS
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 Em caso de suspeita, basta ligar para 
o serviço telefônico da Unimed Rio Preto, o 
Canal Combate Corona. Totalmente gratuito, 
ele oferece suporte de telemonitoramento 
de saúde com profissionais especializados 
para tirar dúvidas e dar instruções sobre 
sinais, sintomas, isolamento domiciliar e 
fluxo da vigilância epidemiológica.  
 O canal pode ser acionado pelo 
telefone (17) 3513-7657 todos os dias da 
semana, das 6h à meia-noite. Apenas os 
casos graves (como falta de ar e grupos de 
risco) devem procurar atendimento médico 
para evitar a proliferação do vírus.

 
A Unimed Rio Preto está promovendo 
várias ações de comunicação junto aos 
clientes, cooperados, colaboradores e 
toda população com objetivo de informar, 
esclarecer e orientar a respeito da pandemia 
do novo coronavírus e dos protocolos 
adotados com relação à Covid-19.  
 Um deles é um vídeo, 
divulgado amplamente, que apresenta 
informações necessárias de como 
proceder em caso de suspeita.  

 
Para garantir atendimento aos clientes, foi 
montado no Complexo de Saúde Unimed o 
“CeCuidar”, Centro de Cuidados de Afecções 
Respiratórias. Qualquer paciente que chegue 
ao Pronto Atendimento Adulto ou Infantil 
com sintomas de problemas respiratórios, 
é imediatamente direcionado para que o 
atendimento seja realizado neste espaço 
de isolamento dentro do Complexo que 
está totalmente preparado para esses 
tipos de ocorrência. Mas lembre-se, antes 
de ir até a Unimed, sempre ligue para o 
Canal Combate Corona (17) 3513-7657.  
 “Trabalhamos constantemente para 
levar informações e orientações de qualidade 
a todos. Além disso, estamos preparados 
para atender nossos clientes em caso de 
necessidade, sempre seguindo os protocolos e 
recomendações da OMS, Ministério da Saúde 
e secretaria municipal de Saúde”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio. 

 A cooperativa está disponibilizando 
também informações importantes em todas as 
redes sociais (Facebook - @unimedriopreto; 
Instagram - @unimedsaojosedoriopreto; 
Twitter - @unimedriopreto; e Linkdin – 
Unimed Rio Preto). Outro importante canal é 
o Blog da cooperativa que pode ser acessado 
pelo endereço www.unimedriopreto.com.br/
blog.

INFORMAÇÕES

COMPLEXO DE SAÚDE 
UNIMED

Para assistir, basta 
fazer a leitura do 
QR Code ao lado 
com o seu celular.

Álcool gel também é indicado 
para a higienização das mãos
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CONHECIDOS

Sabe o que ora-pro-nobis, taioba, dente-
de-leão, capuchinha, hibisco, peixinho, 
picão branco e folhas da batata doce 

têm em comum? São PANCs, as chamadas 
Plantas Alimentícias Não Convencionais, 
muito utilizadas nos últimos tempos como 
ingredientes de pratos saudáveis até por chefs 
de cozinha renomados, como Alex Atala.  
 Segundo a nutricionista 
comportamental e energética, Rachel Del 
Busso, apesar de muitas pessoas acharem 
que são apenas ‘mato’, elas são plantas 
extremamente nutritivas. “As PANCs, na 
verdade, são qualquer tipo de planta que 
ofereça algum valor nutricional para quem 
as consome, seja diretamente, quando a 
pessoa come a planta pura ou em alguma 
forma de preparo, ou indiretamente, 
por meio de farinhas produzidas 
com elas, por exemplo”, explica.  
 Devido à notoriedade espontânea, 
as PANCs também viraram queridinhas de 
chefs de cozinha, abrindo um novo mercado 
para restaurantes, agroindústrias, turismo 
rural, comunitário e de festas típicas. Um 
desses profissionais é o professor do curso 
de gastronomia do Senac de Rio Preto, Edson 
Costa. “Cresci comendo ora-pro-nobis, é uma 
delícia quando bem preparada, inclusive já a 
utilizei em várias receitas”, afirma.  
 A nutricionista conta que a planta 
é uma das preferidas também pelos 
vegetarianos e veganos. “A ora-pro-nobis é 
rica em fibras, proteínas e vitaminas, auxilia 
no funcionamento intestinal e fortalece o 
sistema imunológico, promovendo saciedade 
e combatendo os radicais livres, que podem 
implicar em futuras doenças”, frisa.  

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 
CONVENCIONAIS DESPERTAM A 
ATENÇÃO PELO VALOR NUTRICIONAL

Por Andrea Inocente

Sabores pouco
ALIMENTAÇÃO

Capuchinha pode ser 
consumida crua ou em 
pratos elaborados
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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

 As PANCs, de maneira geral, possuem, 
segundo a nutricionista, alto teor de 
vitaminas, proteínas e minerais, além de 
grande quantidade de fibras alimentares. As 
folhas e os caules podem ser consumidos 
em saladas, cozidos, refogados, em omeletes, 
massas e sucos, ou mesmo ao natural.  
 Outra adepta de PANCs é a jornalista 
Andréia Fuzinelli. Curiosa por natureza, desde 
que deu à luz ao filho Antonio passou a adotar 
na dieta da família alimentos mais saudáveis. 
“Comecei a ler a respeito e me encantei com o 
valor nutricional das PANCs, tanto que passei 
a ter na horta de casa”, conta. Entre os pratos 
mais preparados por ela estão o peixinho. 
Engana-se quem achar que de fato é um 
peixe, mas uma plantinha, que até lembra o 
formato de um lambari, muito saborosa.  
 “Lavo, tempero, empano e frito, 
fica uma delícia. Sabe que até lembra o 
gostinho de peixe?”, afirma Andréia. Outra 
planta alimentícia utilizada nas receitas da 
jornalista é a capuchinha, uma florzinha. 
“Meu filho é doido por ela, quando vê 
na horta alguma, já come pura, nem 
espera usar em algum prato”, conta.  

 No entanto, a nutricionista ressalta 
que não é qualquer planta que pode 
ser consumida. Algumas podem causar 
intoxicações graves. “É preciso saber o nome 
científico e pesquisar bastante. Aliás, é um 
perigo se ater a nomenclaturas populares, 
porque plantas comestíveis e venenosas às 
vezes são conhecidas pelo mesmo nome. 
Algumas como a taioba, por exemplo, podem 
confundir mesmo quem já conhece bastante 
sobre o assunto.  Por isso, antes do consumo, 
é imprescindível consultar um especialista”, 
orienta Rachel.

PANCs como a peixinho 
são muito nutritivas
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ALONGAR O CORPO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR QUALIDADE DE VIDA

MOVIMENTE-SE!
Por Rodolfo Borduqui

Movimentar-se é essencial para manter o 
corpo em bom funcionamento, garantir 
saúde, qualidade de vida e bem-estar. 

E muitos exercícios, como os alongamentos, 
podem ser feitos em casa. Alongar-se diariamente 
contribui para melhorar a postura, aumentar 
a flexibilidade, ativar a circulação sanguínea, 
relaxar, aliviar tensões, melhorar a qualidade 
do sono, entre outros tantos benefícios.  
 Para muitas pessoas que estão em 
casa por conta das restrições relacionadas às 
medidas preventivas contra o novo coronavírus, 
exercícios como os alongamentos são 
fundamentais e fáceis de fazer.  
 “Muitas pessoas estão em casa sem 

poder fazer suas atividades físicas regulares. 
Outras estão trabalhando remotamente 
e ficam o dia todo sentadas utilizando o 
computador, por exemplo. São vários os casos 
em que os alongamentos podem ser úteis e 
contribuir muito para a qualidade de vida”, 
explica a professora de Educação Física da 
Unimed Rio Preto, Roberta Magalhães.  
 Claro que cada pessoa possui um estilo 
de vida e limitações corporais. Mas todos 
conseguem se beneficiar com o alongamento, 
seja em tempos de quarentena ou não. Por isso, a 
professora sugere alguns exercícios simples que 
podem ser realizados em casa por pessoas de 
todos os níveis de condicionamento. Confira:

ATIVIDADE FÍSICA
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EXERCÍCIOS:

Ajoelhe-se e sente-se sobre as pernas. 
Estique os braços acima da cabeça e 
traga o tronco para frente em direção 
ao chão até que suas mãos toquem o 
solo. Faça a posição duas ou três vezes 
permanecendo de 20 a 30 segundos em 
cada vez.

Sente-se no chão com as costas apoiadas 
em uma parede e as pernas esticadas. 
Segure horizontalmente uma barra, que 
pode ser um cabo de vassoura, por exemplo. 
Estique os braços segurando a barra com as 
mãos acima da cabeça. Agora abaixe o tronco 
em direção às pernas e volte. Faça de cinco a 
dez movimentos por vez, permanecendo de 
10 à 20 segundos cada vez.

Deite-se de bruços. Dobre o braço 
direito e apoie a testa nele. Dobre a 
perna esquerda para trás em direção 
ao quadril e segure o pé com a mão por 
20 segundos. Inverta a posição e faça 
o mesmo com a perna direita. Repetir 
duas vezes para cada perna. Dica: tentar 
pegar o pé com a mão contrária, alivia 
mais o joelho.

Na mesma posição, mas sem a barra, 
coloque as pernas em forma de borboleta 
com as plantas dos pés unidas. Se for 
preciso, segure os pés com as mãos. 
Curve o tronco em direção às pernas e 
permaneça de 20 a 30 segundos. Faça 
isso cinco vezes.

Deite-se no chão olhando para cima 
com as costas bem apoiadas. Com a 
mão direita segure a cabeça pelo topo e 
puxe-a em direção ao ombro. Permaneça 
assim de 30 a 40 segundos. Depois, 
faça movimento similar, mas com a mão 
esquerda. Fazer o alongamento duas 
vezes para cada lado.



24 |  abr | mai 2020

CONHEÇA ALGUNS SINAIS QUE INDICAM SE A CRIANÇA PRECISA USAR ÓCULOS

Por Patrícia Ribeiro

Não são poucos os casos de crianças 
que têm dificuldade de aprendizado, 
concentração e não conseguem se 

dedicar aos estudos simplesmente porque 
não enxergam direito o que está escrito na 
lousa. Mas quando recebem o diagnóstico 
médico e começam a usar óculos descobrem, 
literalmente, um mundo novo à sua frente.  
 A advogada Amanda Quirino desconfiou 
que o filho Matheus não estava enxergando bem 
quando ele tinha seis anos de idade. “Reclamava 
todos os dias de ‘dor na testa’ quando voltada da 

escola, sentava-se muito próximo da TV, apertava 
os olhos constantemente e não se socializava com 
os coleguinhas”, conta a mãe. Ao ser diagnosticado 
com miopia, o garoto passou a usar óculos, nunca 
mais se queixou de dores e voltou a acompanhar 
o ritmo de aprendizado de toda a classe.  
 Não enxergar direito vai além de ser um 
problema ocular e pode prejudicar a criança 
de muitas formas. Por isso, realizar exames 
oftalmológicos durante algumas fases da 
infância é fundamental, começando pelo teste do 
olhinho, exame feito em recém-nascidos.  

VISÃO
infantil

INFÂNCIA
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 “No primeiro mês de vida da criança, o teste 
do olhinho detecta más-formações congênitas 
como catarata, glaucoma, problemas de córnea, 
entre outras doenças. Esse exame é essencial”, 
explica o oftalmologista Marcelo Mendonça. 
 “Oriento os pais a fi carem atentos a sintomas 
que podem revelar problemas graves como o 
glaucoma, que são lacrimejamento excessivo, olhos 

muito grandes e fotofobia. Ao sinal de qualquer 
alteração, os pais devem procurar ajuda médica 
especializada, isto porque algumas condições 
requerem correção cirúrgica praticamente 
imediata”, orienta o oftalmologista. 
 O olho é o órgão que mais se desenvolve nos 
12 primeiros meses de vida e, aos sete anos, torna-
se adulto, daí a importância do diagnóstico precoce 
de qualquer patologia antes desta idade.  
 “Quando a criança completa sete anos, 
o que geralmente coincide com o início da vida 
escolar, é necessário que os pais e professores 
prestem ainda mais atenção a fi m de verifi car a 
qualidade do aprendizado, da concentração nas 
tarefas e, especialmente, à vida social com os 
amigos”, afi rma Mendonça.• Dores de cabeça constantes;

• Ficar muito próximo de celulares, 
tablets e TVs;
• Lacrimejamento excessivo;
• Coceiras nos olhos;
• Difi culdade na leitura – ou acompa-
nhar a leitura com o dedo;
• Apertar os olhos para enxergar algo;
• Sensibilidade à luz.

ATENÇÃO PARA OS SINTOMAS 
QUE DETECTAM QUE A CRIAN-
ÇA PRECISA USAR ÓCULOS:

Dr. Marcelo Mendonça
Oftalmologista - CRM –SP/76.409
(17) 3222-3622SERVIÇO
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PEQUENOS

Aprender uma segunda língua com 
naturalidade é possível, principalmente se 
o ensino for orgânico, ou seja, iniciado com 

a criança ainda bem nova e inserido no dia a dia. 
Um bom exemplo disso são as escolas bilíngues 
que, cada dia mais, conquistam os pais.  
 Especialistas em aprendizado infantil 
garantem que crianças aprendem uma segunda 
língua mais rapidamente que adultos pela própria 
capacidade cerebral. Elas tendem a absorver 
o conteúdo de forma natural e mais ágil. Mas 
quando essa a alfabetização deve começar?  
 A pequena Ana Flávia teve contato com 
a segunda língua ainda bebê. O pai, o advogado 
Marcelo Maia, fluente em inglês, sempre ensinou 
termos simples, como cores, frutas, objetos e 
frases curtas. “Acredito que isso tenha colaborado 
muito para a facilidade de aprendizado da 
Ana, que hoje tem nove anos e estuda em 
escola bilingue desde os cinco”, conta Maia.  
 Para o professor da escola bilíngue 
Concept, Murilo Borduqui, a fase ideal para 
alfabetização bilingue é entre seis e sete 
anos de idade, mas explica que a escolha da 
faixa etária varia de escola para escola.  
 “No Brasil, as crianças são alfabetizadas no 
primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 
1. Há escolas que optam por alfabetizar primeiro 
em português para, só depois, introduzir uma 
segunda língua. Já outras escolhem por fazer 
a alfabetização simultânea. No início, pode 
acontecer das crianças se confundirem e 
escreverem termos em inglês dentro de um 
texto em português e o contrário também, o que 
é absolutamente normal. Com o tempo, vai se 
dando a identificação e diferenciação correta entre 
uma língua e outra”, explica o professor.  
 Se no passado especialistas em aprendizado 
infantil já se opuseram à alfabetização precoce, 

CADA VEZ MAIS PAIS ESTIMULAM 
OS FILHOS A TEREM UMA SEGUNDA 
LÍNGUA DESDE CRIANÇA

Por Patrícia Ribeiro

bilíngues

EDUCAÇÃO
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• Ouça músicas em inglês;
• Use jogos e aplicativos interativos;
• Estimule os pequenos a assistirem 
desenhos em inglês.

COMO DESPERTAR O INTERESSE 
DAS CRIANÇAS, DE FORMA 
LÚDICA E DIVERTIDA, PARA 
APRENDER INGLÊS:

hoje, esses profissionais defendem que saber 
inglês é uma vantagem perante a concorrência 
no âmbito profissional, especialmente no futuro. 
“Saber falar inglês dá um acesso muito maior em 
termos de comunicação, já que é um dos idiomas 
mais falados no mundo”, afirma Borduqui. Por 
isso, a alfabetização bilíngue pode representar um 
diferencial não apenas na infância, mas para vida 
toda.

Murilo Borduqui é 
professor em um 
escola bilíngue
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DIVERSAS AÇÕES SOCIAIS ESTÃO SURGINDO EM MEIO À LUTA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

SOLIDARIEDADE
durante a pandemia

Por Elton Rodrigues

Fabricação de máscaras para doação, entrega 
de marmitas grátis para caminhoneiros, 
jovens se colocando à disposição para 

auxiliar idosos. Se por um lado a pandemia do 
novo coronavírus está assustando a população, por 
outro, está estimulando a solidariedade.  
 Uma iniciativa de um grupo de empresários 
e de um professor da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto - Famerp está ajudando profissionais 
da saúde a se protegerem contra o novo coronavírus. 
O grupo está produzindo máscaras em impressora 
3D e distribuindo gratuitamente a funcionários 
da Prefeitura, hospitais e colaboradores que 
fazem serviço social para moradores de rua.  
 “Diante da pandemia e observando a falta 
de máscaras no mercado, essa foi a alternativa 
que encontramos para poder contribuir com a 
segurança dos profissionais da saúde que estão se 
dedicando a salvar vidas”, afirma o professor do 
programa de Pós-Graduação em enfermagem da 
Famerp, Alexandre Lins Werneck.  
 Ele explica que as máscaras são 

certificadas e que agora estão trabalhando na 
criação de um modelo exclusivo em parceria com 
hospitais da região. Elas são feitas em impressora 
3D em plástico resistente (PLA E ABS) e com 
uma haste que segura uma folha de acetato.  
 Priscila Cecconi, da 3D Art Connect, uma 
das idealizadoras da ação, conta que já foram 
produzidas mais de 300 máscaras, todas entregues 
a pessoas que estão em contato direto com 
infectados ou possíveis infectados pelo vírus e que 
o projeto conta com a doação da população.  
 Em outras frentes de solidariedade 
um grupo de motociclistas do Moto Clube 
Bodes do Asfalto, distribuiu marmitas para 
caminhoneiros que trafegam pela rodovia BR-153, 
no trecho de São José do Rio Preto. O motivo é 
que esses profissionais tão importantes estão com 
dificuldade de almoçar, porque os restaurantes 
nas rodovias também estão fechados. O grupo 
entregou mais de 500 refeições gratuitas.  
 Quem também se sensibilizou com a 
situação e resolveu ajudar foi a artesã do ateliê 

Voluntários de Rio Preto 
estão produzindo máscaras 

em impressora 3D

CIDADANIA
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MÚSICA E SOLIDARIEDADE

Delicadezas da Titia, Vera Moreira. Além do 
artesanato, ela e a filha também trabalham com 
a fabricação de alimentos para vender e, por 
isso, precisam sempre ir ao mercado, açougue, 
fazer entregas, entre outros, situações que 
exigem o uso de máscaras para proteção.  
 Porém, Vera percebeu o quanto é difícil 
encontrar o produto no comércio devido à alta 
procura e decidiu agir. Como possui muitos 
retalhos de pano no ateliê, começou a fazer as 
máscaras e ofereceu gratuitamente aos amigos e 
a quem precisar. “Não pensei em solidariedade. 
Na hora foi a necessidade mesmo. Como tenho 
muitos retalhos, resolvi fazer para os amigos que 
sei que também tiveram dificuldade em achar 
máscaras para comprar”, afirma a artesã.  
 Para ajudar a população idosa, a Defesa 
Civil de São José do Rio Preto está promovendo 
a campanha “Quer ser voluntário”. O objetivo 
é recrutar voluntários com idades entre 18 e 
40 anos para auxiliar pessoas em situação de 
vulnerabilidade - idosos ou com deficiência, em 
isolamento domiciliar. O papel dos voluntários 
será ajudar em tarefas como fazer compras no 
supermercado, ir à farmácia, pagar contas em bancos 
ou lotéricas e buscar doações, se necessário.  
 “Vale ressaltar que as atividades destinadas 
para cada voluntário serão atribuídas de acordo 
com as demandas verificadas pela coordenação 
da campanha”, explica a secretária de Assistência 
Social de Rio Preto, Patrícia Lisboa.

 
 A Unimed Rio Preto 
também se solidarizou com 
o momento e participou da 
campanha de doações promovida 
pela dupla sertaneja de São José 
do Rio Preto Zé Neto & Cristiano. 
Durante uma live dos cantores 
transmitida pela internet, a 
cooperativa doou duas toneladas 
de alimentos não perecíveis que são 
serão revertidas para instituições 
filantrópicas da cidade.  
 “Estamos muito 
envolvidos e preocupados com 
relação à pandemia do novo 
coronavírus. Não poderíamos 
deixar de participar desta ação 
tão importante que certamente 
irá ajudar muitas pessoas”, afirma 
o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio 
Preto, Helencar Ignácio.

A artesã Vera fabrica 
máscaras de pano e doa 

para os amigos
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ECONOMIA

É PRECISO ATENÇÃO NA HORA DE 
FAZER A DECLARAÇÃO PARA EVITAR 
PROBLEMAS FUTUROS

IMPOSTO
de renda

Por Priscila Carvalho

Por conta da pandemia do novo coronavírus, 
a Receita Federal prorrogou o prazo 
para entrega do Imposto de Renda 2020. 

Agora, os contribuintes terão até às 23h59 
do dia 30 de junho para fazer isso.   
 Quem que não entregar a declaração no 
prazo fica sujeito ao pagamento de multa por atraso. 
Se a entrega não for feita em momento algum, o 
contribuinte pode enfrentar consequências mais 
graves, como processo por sonegação fiscal, CPF 
irregular ou até mesmo estar passível de multa 
por atraso com juros de 150% de taxa Selic.  
 “Muitas pessoas têm dúvidas se são 
ou não obrigadas a declarar o imposto, quais 
documentos devem apresentar, entre outros. Por 
isso, buscar ajuda de profissionais pode ser muito 
importante para não errar”, afirma diretor da Rissi 
Contabilidade Médica, José Eduardo Rissi.  
 E é preciso atenção, pois entre os grupos 
que têm a entrega obrigatória para o Imposto 
de Renda estão os trabalhadores que tiveram 
rendimento superior a R$ 22.847,76 ou rurais 
com receita bruta anual superior ao valor de R$ 
142.798,50. Cidadãos que tiveram operações na 
bolsa de valores, mercados futuros ou atividades 
parecidas também precisam declarar o imposto.  
 Outro ponto fundamental é reunir todos 
os documentos necessários e demonstrativos. 
A Unimed Rio Preto, por exemplo, permite 
que os clientes e cooperados consultem os 
documentos diretamente no site ou aplicativos 
da cooperativa de forma simples e prática.  
 Pelo site, basta acessar www.unimedriopreto.
com.br, fazer login, clicar no ícone “Financeiro” 
depois em “Declaração de I.R.”. Já no aplicativo do 
cliente é só clicar no ícone “Demonstrativo de IR” 
na página principal. Para os médicos cooperados 
o processo é igualmente simples, mas no site ele 
deverá acessar o Sistema Med, clicar em “Cooperado/
Prestador”, depois em “Informes Anuais para IRPF”. 
No aplicativo, basta clicar no ícone IR que está na 
capa do app. 

José Eduardo Rissi orienta buscar 
ajuda de um profissional na hora 
de declarar o  Imposto de Renda
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