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QUALIDADE
Unimed Rio Preto oferece 
serviços que podem ser 
contratados separadamente

CICLO VIDA
Projeto de empréstimo de 
bicicletas pela Unimed em 
Rio Preto está de volta

É fundamental manter as vacinas em dia, 
principalmente durante a pandemia

PREVENÇÃO
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Todos os anos a história se repete. Basta o 
período de chuvas começar, juntamente 
com o verão, para que os casos de 
dengue e outras doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti comecem a surgir. E 
as grandes culpadas disso são as pessoas 
que não cuidam das suas próprias 
residências.

A forma mais eficiente de se prevenir 
essas doenças é não deixar que o 
mosquito se reproduza. E isso é muito 

simples. Basta fazer uma inspeção em casa para identificar 
possíveis locais que possam acumular água, local onde o inseto 
deposita os ovos. 

Ralos sem uso, garrafas, recipientes sem tampa, calhas entupidas, 
bebedouro de animais de estimação, pneus, pratinhos de vasos 
de plantas, ou seja, tudo que possa acumular água deve ser 
eliminado. Basta cinco minutos por semana para que você 
mantenha sua casa segura e livre de criadouros.

Mas de nada adianta cuidarmos do nosso se os vizinhos não 
fizerem o mesmo. Converse com quem mora ao seu lado, 
peça para que colabore e, caso more ao lado de casas vazias 
ou abandonadas, acione as autoridades para que tomem 
providências. Juntos podemos, e vamos, evitar essas doenças.

Nesta edição da Revista Viva Unimed nós trazemos uma matéria 
sobre este tema. Não deixe de ler e repassar as informações. 
Outra matéria importante é sobre a Covid-19. A pandemia não 
terminou e nem vai terminar com a chegada de 2021, como 
muitos pensam.

Não temos previsão de quando isso irá mudar e nem quando 
teremos efetivamente uma vacina. Por isso, não é hora de 
reduzirmos os cuidados. Use máscara sempre, higienize as mãos 
constantemente e evite locais com aglomerações. A covid-19 é 
uma doença séria e perigosa.

Nossa revista traz ainda matérias sobre comportamento, 
vacinação, tecnologia, educação, qualidade de vida e bem-estar. 
Não deixe de ler. Desejo a todos um bom fim de ano e um início 
de 2021 repleto de saúde e coisas boas.

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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Por Letícia Minutti

PROJETO DO INSTITUTO UNIMED RIO PRETO CONTRIBUI PARA A INCLUSÃO DE 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL

Para apoiar o Instituto Rio-pretense dos 
Cegos Trabalhadores e contribuir com 
o desenvolvimento das mais de 250 

pessoas portadoras de deficiência visual que 
são assistidas no local, o Instituto Unimed São 
José do Rio Preto, por meio do Projeto Pernas 
Solidárias, deu início a um novo projeto.
 O objetivo é ajudar a instituição com 
ações que contribuam para melhorar a qualidade 
de vida, acessibilidade e bem-estar dessas 
pessoas.
 Isso é feito por meio de ações voltadas à 
acessibilidade, como a doação de equipamentos 
como bengalas, por exemplo, e incentivo a 
atividades físicas que promovam qualidade de 
vida, saúde e bem-estar.
 Fundado em 1948, o Instituto dos Cegos 
assiste pessoas portadoras de deficiência visual, 
residentes em São José do Rio Preto e mais de 
100 municípios, sendo a única entidade nesta 
região que oferece atendimento de habilitação e 
reabilitação a todas as pessoas que necessitam, 
possibilitando que se tornem mais independentes 

e incluídos em sociedade.
 “Temos o objetivo social de promover 
atividades e campanhas variadas que envolvam 
toda a comunidade. Por isso, desenvolvemos este 
projeto que vai exatamente ao encontro desse 
propósito”, explica o presidente do Instituto 
Unimed São José do Rio Preto, Gilmar Valdir 
Greque. 
 “Essa parceria vem em um momento 
muito importante para nós do Instituto dos 
Cegos, pois tivemos uma queda na nossa receita. 
Com essas doações, vamos dar continuidade aos 
nossos projetos e atender nossos usuários de 
maneira eficaz. Estamos gratos por tudo o que 
esse projeto da cooperativa está fazendo por 
nós”, disse o gerente executivo do Instituto Rio-
pretense dos Cegos, Romiro Pedro da Silva. 
 A iniciativa, que conta ainda com parceiros 
como a Clínica D’Olhos e HORP, está ligada ao 
projeto Pernas Solidárias, que é realizado pelo 
Instituto Unimed Rio Preto e promove a inclusão 
de pessoas com diferentes tipos de deficiência 
no universo das corridas de rua. 

que fazem a diferença 
PARCERIAS 

ACESSIBILIDADE
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UNIMED RIO PRETO É REACREDITADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR (ANS)

A Unimed São José do Rio Preto acaba de 
ser reacreditada com selo Nível 1, nota 
máxima na Acreditação da Resolução 

Normativa 277, que institui o Programa de 
Acreditação de Operadoras de Planos Privados 
de Assistência à Saúde, editado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.
 A alta qualidade do trabalho desenvolvido 
pela Unimed Rio Preto foi homologada pela ANS 
por meio do Instituto Nacional da Qualidade e 
Desenvolvimento Social (Isopoint).
 Para emissão dos certificados, são 
avaliados diversos pontos como a administração, 
estrutura funcional e a qualidade operacional 
dos serviços de saúde oferecidos, o nível de 
satisfação dos beneficiários, entre outros.
 A certidão de acreditação tem três 
níveis que vão do 1 ao 3. Para os mais de 260 
mil clientes que utilizam os serviços oferecidos 
pela Unimed Rio Preto, isso significa mais 
segurança, excelência na prestação de serviços e 
resolutividade.
 Para a cooperativa médica, a conquista 
da reacreditação é a confirmação de que o 
propósito de oferecer cada vez mais qualidade a 
todos os beneficiários está sendo cumprido com 

ACREDITAÇÃO

total segurança e efetividade.
 “Esta conquista é o reflexo de um trabalho 
diário e constante em busca pela excelência. Um 
processo contínuo que envolve todas as áreas da 
empresa e que nos fez atingir um patamar único 
que certamente fará da Unimed São José do Rio 
Preto referência e exemplo em todo País”, afirma 
o presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.

Por Rodolfo Borduqui
NOTA MÁXIMA!
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É FUNDAMENTAL ELIMINAR OS CRIADOUROS DO MOSQUITO
PARA EVITAR DOENÇAS

PREVENÇÃO

Com a chegada do verão e o período das 
chuvas, o risco de contágio de doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

preocupa autoridades sanitárias. Dengue, zika, 
chikungunya, febre amarela, entre outras, podem 
ser evitadas e a maneira mais eficaz de prevenção 
é interromper o ciclo de reprodução do mosquito 
transmissor.
 Eliminar qualquer ponto de água parada 
é essencial e todos devem contribuir para que as 
casas fiquem livres de ser criadouros, uma vez 
que o mosquito coloca seus ovos somente em 
acúmulos de água limpa, sendo essa a razão para 
maior incidência em épocas de chuva. 
 Pneus velhos, caixas d’água, garrafas, 
calhas entupidas, vasos com plantas e também 
recipientes jogados em lixo descoberto são 
ambientes propícios para o desenvolvimento das 
larvas do mosquito.
 O gerente da Vigilância Ambiental de São 
José do Rio Preto, Luiz Feboli Filho, enfatiza que 

Por Tatiana Pires
AEDES AEGYPTI
Cuidado com o

o combate ao mosquito vetor é o único modo 
de prevenção a essas doenças, pois é apenas por 
meio deles que elas podem ser transmitidas. 
“Lembramos sempre que essas doenças trazem 
risco de morte e, portanto, evitando a proliferação 
do mosquito também evitamos graves problemas 
de saúde”, afirma. 
 Lição que a secretária Márcia Calixto 
aprendeu da forma mais difícil. “Só quem teve 
dengue sabe o quanto é ruim. Meu irmão já tinha 
tido, mas eu não fazia ideia do pesadelo que era. 
O corpo dói de um jeito, febre que te deixa sem 
reação, falta de apetite. Falo que fiquei uns dias 
só existindo, eu não conseguia fazer nada”, relata 
a moradora do bairro Sinibaldi. 
 Ela acredita que foi picada pelo Aedes no 
trabalho. “Tem muitas casas antigas na Boa Vista, 
muitas sem moradores. Chega esta época do ano, 
enche de mosquitos. Agora que já sei o quanto 
é ruim, passo repelente e sempre olho para ver 
se não tem nada que possa virar criadouro desse 
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mosquitinho danado”.
 Até outubro de 2020, São José do 
Rio Preto registrou 6.354 casos confirmados 
de dengue, recuo de 80.6%, em relação ao 
mesmo período do ano passado, quando foram 
contabilizados 32.858 casos. Ainda segundo os 
dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 
2019 foram 33.153 casos. Em relação ao número 
de mortes, entre janeiro e outubro deste ano, 
foram quatro óbitos, enquanto em todo o ano 
passado ocorreram 19.
 “A incidência depende do vírus que está 
circulando na região, isso aumenta ainda mais a 
importância do combate ao mosquito para evitar 
que novos vírus, que ainda não infectaram boa 
parte da população, passem a circular, como é o 
caso da zika e chikungunya”, explica Feboli.

 Não deixar recipientes com água parada, 
como vasos, garrafas, latas, etc.;

 É importante fazer a vistoria dentro e fora 
dos imóveis semanalmente, para que o 
mosquito não complete o ciclo de vida;
 
 Manter quintais limpos;

 Ralos que não sejam usados diariamente 
devem ficar fechados;
 
 Verificar se não há acúmulo de água nas 
calhas e se a caixa d’água está bem fechada.

Fonte: Vigilância Ambiental

DICAS PARA EVITAR OS 
CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI:
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A IMPORTÂNCIA

ÍNDICE DE VACINAÇÃO DESPENCA DURANTE A PANDEMIA EM TODO PAÍS

Por Rodolfo Borduqui
da prevenção

Durante este período de pandemia, dentre 
vários problemas de saúde pública, um 
tem sido motivo de grande preocupação 

por parte de profissionais e gestores da área em 
todo País: a queda do índice de vacinação da 
população em geral, principalmente crianças 
nos dois primeiros anos de vida.
 Para se ter uma ideia, segundo dados 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

a taxa de vacinação infantil, cuja meta do 
Ministério da Saúde é de 95%, ficou em 61% 
nos primeiros meses do ano. Segundo o PNI, em 
2020, nenhuma das nove vacinas analisadas se 
aproximou da meta. A pior cobertura é contra 
a hepatite B, com apenas 51% das imunizações 
previstas. 
 Segundo pesquisa, o isolamento social 
e a insegurança de ir até unidades de saúde  

VACINA
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foram fatores determinantes para a queda. Com 
isto, as pessoas ficam expostas também a outras 
doenças.
 Esta queda de busca por vacinas também 
tem sido percebida nas clínicas particulares. 
Na Central de Vacinas da Unimed Rio Preto, 
por exemplo, algumas vacinas tiveram quedas 
mais acentuadas, como a contra Meningite 
dos tipos B e C, a Hexavalente (difteria, tétano, 
coqueluche, Haemophilus influenzae tipo B, 
Poliomielite e Hepatite B) e a Prevenar, que 
protege contra pneumonia, meningite e otite.
 Durante a pandemia, a Unimed Rio Preto 
inaugurou um local novo, o Espaço Unimed, 
no Plaza Avenida Shopping, que oferece total 
segurança para a vacinação seguindo rígidos 
protocolos de segurança e prevenção. A unidade 
também é aberta a toda população. Além disso, 
para atingir ainda mais pessoas, a cooperativa 
oferece vacinação em domicílio. O cliente liga, 
agenda, e o profissional vai até a residência 
para realizar a vacinação, atendendo todos os 
protocolos de segurança para a prevenção da 
Covid-19.
 “Neste período de pandemia, buscamos 
alternativas para oferecer segurança, conforto 
e comodidade ao cliente. Nosso serviço 
em domicílio é um exemplo disso. Nós 
compreendemos que muitas pessoas têm receio 
por causa da pandemia de ir até unidades de 
saúde. Mas isso não pode ser motivo para que 
elas fiquem expostas a outros riscos, afirma 
o diretor executivo de Saúde da Unimed Rio 
Preto, Fúlvio Rogério Garcia.

 Quem não deixou de proteger toda 
família foi a pedagoga Andreia Silveira. “A 
pandemia me deixou apreensiva, claro, mas isso 
não poderia afetar o calendário vacinal do meu 
filho de cinco anos. Mantive tudo certinho e deu 
certo. Ele está protegido e não tivemos nenhum 
problema. Não dá pra afrouxar os cuidados, 
ainda mais em meio a tudo isso”, afirma.
 Profissionais de saúde reforçam 
ainda que estar com a carteira de vacinação 
em dia é muito importante neste momento, 
principalmente as crianças quando retornarem 
às aulas. Por isso, é fundamental atualizar a 
carteira de vacinação delas, dos adultos e dos 
idosos o quanto antes. Para mais informações, 
basta entrar em contato pelo telefone (17) 3202-
1112.

Hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, 
Haemophilus influenzae tipo B, 
Poliomielite e Hepatite B)
Rotavírus Pentavalente
Meningite B
Meningite ACW135 e Y
Febre Amarela
Varicela
Tríplice Viral
Hepatite A
Peneumocócica 13 – Prevenar 13

CONFIRA AS PRINCIPAIS VACINAS DO 
CALENDÁRIO VACINAL INFANTIL:

Nova Central de Vacinas funciona no 
Espaço Unimed do Plaza Avenida Shopping 13dez 2020 | jan 2021  |
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CONTRATADOS SEPARADAMENTE, ELES GARANTEM MAIS SEGURANÇA E 
TRANQUILIDADE AOS CLIENTES

Por Mariana Peron

Com objetivo de proporcionar uma experiência 
ainda mais completa, praticidade, segurança 
e resolutividade aos beneficiários, além do 

mais completo plano de saúde, a Unimed Rio Preto 
oferece também diversos serviços que podem ser 
contratados separadamente.
 São os Serviços Complementares Adicionais 

SERVIÇOS ADICIONAIS

BENEFÍCIOS

Unimed Rio Preto 

- SCA, que são opcionais e complementam o plano 
para deixá-lo ainda melhor, tudo com a qualidade 
que só a Unimed oferece. Os beneficiários podem 
contratar esses recursos ao adquirirem o plano 
ou posteriormente. Basta entrar em contato pelo 
telefone (17) 3202-1111. Os valores são acrescidos à 
mensalidade do plano.
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P edalar nunca esteve tão na moda. 
Durante a pandemia, em busca por 
uma atividade física ao ar livre,  muitas 

pessoas tomaram gosto pelo ciclismo, uma 
que vez que este esporte promove qualidade 
de vida, bem-estar,  saúde, diverte e é 
indicado para todas as idades.
 Desde 2014, a Unimed Rio Preto 
mantém o projeto Ciclo Vida que consiste 
no empréstimo gratuito de bicicletas a toda 
população na represa municipal de São 
José do Rio Preto, aos domingos, das 7h às 
15h. Projeto que precisou ser interrompido 
devido à pandemia, mas que, agora, está 
de volta seguindo todos os protocolos de 
segurança.
 Algumas mudanças foram necessárias. 
A equipe foi reduzida, agora atuam no local 
apenas duas pessoas. Todas as bicicletas e 

UNIMED RIO PRETO RETOMA PROJETO COM MEDIDAS DE SEGURANÇA 
CONTRA A COVID-19

BEM-ESTAR

equipamentos são higienizados com álcool 
70° e a utilização de máscara é obrigatória. 
Além disso, todos têm a temperatura aferida, 
acesso a álcool em gel e utilizam toucas 
descartáveis.
  O cadastro, que antes exigia 
preenchimento de um formulário, 
foi substituído para que não haja 
compartilhamento de canetas.  Agora, a 
pessoa só precisa informar seus dados para 
emprestar a bicicleta pelo período de uma 
hora.
 A operadora de caixa Bianca Camillo 
Soares,  conheceu o projeto Ciclo Vida 
há pouco tempo e garante que já sente 
mudanças positivas.  “Meu desempenho tem 
melhorado cada vez mais.  Adquirir este 
hábito com certeza foi muito importante 
para a minha saúde física e mental” ,  afirma 

Por Mariana Peron

Ciclo Vida
ESTÁ DE VOLTA!

Bianca e Rodrigo 
aproveitam o projeto 
Ciclo Vida 



17dez 2020 | jan 2021  |

a jovem.
 O projeto Ciclo Vida faz parte das 
ações de sustentabilidade da Unimed Rio 
Preto e vai ao encontro dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS),  da 
Organização das Nações Unidas (ONU), que a 
cooperativa segue e ajuda a difundir para um 
mundo melhor. Além de estar relacionado ao 
“Mude1Hábito”,  programa por meio do qual 
a Unimed incentiva pequenas mudanças no 
dia a dia em busca de qualidade de vida.
 Participe do Ciclo Vida. O projeto é 
aberto a toda população e não precisa ser 
beneficiário Unimed Rio Preto. 
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CONHEÇA QUAIS SÃO ELES E POR 
QUE PODEM AJUDAR A MELHORAR
A SUA QUALIDADE DE VIDA

Todo mundo já entendeu que é muito 
importante buscar constantemente por 
uma alimentação saudável e escolher 

os melhores ingredientes para colocar no 
prato. Mas será que todos sabem identificar os 
verdadeiros alimentos saudáveis?
 O organismo humano necessita de 
nutrientes básicos para sobreviver, como 
proteínas, gorduras e carboidratos – que 
fornecem e servem de matéria-prima para 
produção das mais diversas células. Além 
deles, o corpo também precisa de vitaminas, 
minerais e fibras que o regulam e ajudam a 

Por Letícia Minutti

A VEZ DOS
Superfoods

fazer com que trabalhe corretamente. 
 Tudo isso está disponível nos chamados 
superfoods, alimentos in natura que contêm 
alta concentração de nutrientes essenciais. 
“Eles são fontes de vitaminas, minerais, 
fibras, antioxidantes e ácidos graxos. Alguns 
exemplos são aveia, linhaça, espinafre, maçã, 
abacate, kiwi, laranja, entre outros”, explica a 
nutricionista da Unimed Rio Preto, Maralisi 
Clemente Piloni.  
 O diferencial destes alimentos é que 
possuem quantidade maior dessas substâncias, 
trazendo inúmeros benefícios ao corpo. Foi 
pensando nisso que a maquiadora Katharine 
Vitória Fortunato resolveu mudar o estilo das 
suas compras. “Há poucos meses adotei o 
veganismo, pois precisei diminuir o consumo 
de carne por questão de saúde. Desde então, 
comecei a procurar frutas, legumes e verduras 
que realmente fossem in natura e não sofressem 
alteração. Hoje, faço toda a minha feirinha em 
hortas naturais”, afirma. 
 Os superfoods possuem eficácia 
comprovada com relação ao envelhecimento, 
doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, 
hipertensão arterial, melhora da imunidade e 

SAÚDE
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qualidade de vida. “É importante lembrar que 
esses alimentos não curam as doenças. Eles 
devem fazer parte de hábitos saudáveis de vida 
para exercer todos os seus benefícios”, explica 
a nutricionista.

Com a alta procura e interesse por uma 
alimentação mais saudável, indústrias 
alimentícias realizam campanhas de 
marketing para anunciar os novos produtos 
à base destes “superfoods”. Eles parecem 
saudáveis, mas muitos são ultraprocessados 
e levam na composição diversos aditivos 
químicos, perdendo a qualidade e os valores 
nutricionais dos superalimentos.
 A nutricionista ressalta que os 
superfoods são alimentos in natura ou 
minimamente processados, obtidos 
diretamente de plantas ou animais e 
adquiridos para consumo sem que sofram 
qualquer alteração após deixarem a 
natureza. “O ideal é consumirmos em boa 
quantidade alimentos in natura e variados, 
tanto para melhorar nossa saúde quanto a 
saúde do nosso planeta”, explica Maralisi. 

Deixam o metabolismo mais rápido;
Proporcionam sensação de saciedade por    
mais tempo;
Fortalecem o sistema imunológico;
Previnem o envelhecimento precoce;
Ajudam na prevenção de diversas doenças, 
como os problemas cardiovasculares e 
alguns tipos de câncer.

CUIDADOS NA HORA
DE CONSUMIR

ALGUNS BENEFÍCIOS 
DESTES ALIMENTOS

EXEMPLOS DE 
SUPERFOODS

Aveia

Linhaça

Espinafre

Maçã

Hortaliças em geral

Abacate

Brócolis

Chá verde

Chocolate Amargo

Mirtilo

Goji Berry

Chia
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EMPRESAS COMO A UNIMED RIO PRETO JÁ ESTÃO SE ADEQUANDO PARA 
CUMPRIR INTEGRALMENTE A LGPD

Por Rodolfo Borduqui

Já percebeu que a maioria dos sites que 
você acessa atualmente tem solicitado 
sua autorização para o uso dos cookies, o 

seja, dados registrados sobre sua navegação 
e preferências? Isso nada mais é do que uma 
das muitas exigências da Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), em 
vigor no Brasil desde setembro de 2020. Ela 
estabelece diretrizes obrigatórias para todas as 
atividades que realizam coleta, processamento 
e armazenamento de dados pessoais.
 Mas o que é considerado um dado 
pessoal?  Toda e qualquer informação que 
permita identificar, direta ou indiretamente, um 
indivíduo como, por exemplo, o nome, RG, CPF, 
gênero, data e local de nascimento, telefone, 
endereço residencial, prontuário de saúde, cartão 
bancário, histórico de pagamentos, hábitos de 
consumo, preferências de lazer; endereço de IP 
(Protocolo da Internet), entre outros.
 Essa lei foi inspirada na GDPR (General 

Data Protection Regulation), que entrou 
em vigência em 2018 na União Europeia 
trazendo grandes impactos para empresas e 
consumidores. Alguns dos principais objetivos 
da LGPD são:
•   Assegurar o direito à privacidade e à proteção 
de dados pessoais dos usuários;
•  Ser transparente com o consumidor sobre 
quais dados pessoais são utilizados e qual o 
objetivo;
•   Oferecer meios para que os usuários exerçam 
seus direitos previstos na lei (como, por 
exemplo, acessar, corrigir, dar informações 
sobre compartilhamento, solicitar exclusão de 
dados desnecessários, solicitar portabilidade, 
etc.);
• Garantir o uso adequado e estritamente 
necessário dos dados pessoais; 
•    Entre outros.
 Alguma vez você foi a uma farmácia e, 
ao solicitar um medicamento, o farmacêutico 

SEGURANÇA
para todos

LEGISLAÇÃO



21dez 2020 | jan 2021  |

perguntou o número do seu CPF? Com certeza 
sim. Mas em algum momento ele explicou o 
motivo ou mesmo de que forma estará usando 
esta informação? Agora todas instituições que 
realizam tratamento de dados pessoais terão de 
ser transparentes com os clientes.
 As empresas que não cumprirem 
poderão levar multas e até terem suas atividades 
suspensas parcial ou totalmente. Grandes 
corporações como a Unimed Rio Preto, por 
exemplo, já estão cumprindo as exigências da 
nova lei. 
 “Elaboramos um projeto robusto para 
implantação de todos os requisitos exigidos 
pela LGPD. Já concluímos 75% desse processo e, 
em janeiro de 2021, seremos uma das primeiras 
cooperativas médicas do País a implementar 
a lei de forma integral”, afirma o conselheiro 
responsável pela Diretoria de Governança 
Corporativa e Relações Institucionais, Henrique 
Gandolfi.
 Na Política de Privacidade, 
disponível no site da Unimed Rio 
Preto e que pode ser acessada 
por meio do QR Code ao lado, 
estão todas as diretrizes adotadas 
pela cooperativa para garantir a 
segurança e privacidade dos dados.

 “A LGPD é um marco e será muito 
importante para todos, inclusive para o 
consumidor que terá maior controle sobre 
as informações que circulam sobre ele. Um 
avanço sem precedentes que tornará tudo 
mais transparente e seguro”, afirma o diretor 
executivo de Governança Corporativa e Relações 
Institucionais da Unimed Rio Preto, Thiago Luiz 
Vincoletto.
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VARIADA E FÁCIL DE CUIDAR, ESTE 
TIPO DE PLANTA SE TORNOU ATÉ 
ITEM DE COLEÇÃO

Elas são resistentes ao clima quente e muito 
fáceis de cuidar, até mesmo para jardineiros 
de primeira viagem. Versáteis, adaptam-

se bem em vasos de diversos tamanhos. Quer 
mais um motivo? É são plantinhas capazes de 
levar a natureza para dentro de casa de forma 
descomplicada.
 Por essa e outras razões, as suculentas são 
as melhores opções para quem não tem muito 
tempo para jardinagem, adora cultivar espécies 
diferentes e ainda é antenado nas últimas 
tendências em decoração. 
 Elas caíram de vez no gosto das pessoas 
e se tornaram as queridinhas da vez, até entre 
colecionadores, uma vez que a variedade é imensa. 
Existem mais de 22 mil espécies de suculentas 
catalogadas em todo o mundo.
 Proprietária de uma coleção com mais 
de 50 vasos de suculentas, Perciliana Fernandes 
Firmino, mais conhecida por todos como dona 
Nega, afirma que tem planos de continuar 
expandindo o número de plantas. Tudo começou 
há dez anos em uma viagem a Gramado, no Rio 
Grande do Sul. Na pousada em que se hospedou, 
havia algumas suculentas no jardim que a 
deixaram encantada.
 “Assim que voltei já comprei meus 
primeiros vasinhos e, de lá para cá, a coleção 
só aumenta. Gosto de suculentas porque são 
plantas bonitas, com uma beleza exótica e fáceis 
de cuidar. Basta escolher um lugar com boa 
iluminação e regar uma vez por semana para que 
se desenvolvam bem”, explica dona Nega.
 Apaixonada pelas suculentas, ela afirma 
que já perdeu as contas de quantas pessoas já lhe 
pediram mudas. “Minhas amigas sempre ficam 
encantadas com a minha coleção e, quando tem 
mudinhas, eu presenteio alguém que gosta desse 
tipo de planta e ainda explico como cuidar de 
forma adequada. É um presente simples, mas com 
grande valor sentimental”, afirma.
 A esteticista Gabriela Moura tem dez 

Por Tatiana Pires

A moda das
JARDINAGEM

SUCULENTAS
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vasos em casa e dois na sala de trabalho. Ela 
conta que a escolha pelas suculentas ocorreu de 
forma despretensiosa. “Sempre quis ter plantas, 
mas não sou muito cuidadosa, e a maioria precisa 
de cuidados especiais. Já tinha abandonado a 
ideia porque as que tentei cultivar não foram 
para frente. Até que um dia vi uma suculenta no 
consultório da minha dentista e ela me disse que 
eram simples de cuidar. Hoje, tenho 12, de cinco 
espécies diferentes”.

Segredos para ter suculentas bonitas o ano inteiro 

 A suculenta é capaz de passar de semanas 
e até meses sem uma gota de chuva porque 
criaram nas folhas, nos caules e nas raízes 
estruturas especiais que são depósitos de água e 
de nutrientes.
 Douglas Zaneti, do Plant Garden 
Paisagismo, ensina que as suculentas precisam 
de, no mínimo, quatro horas diárias de sol para 
sobreviver. Naturais de regiões secas – quase 
desérticas – elas são adaptadas ao clima quente 
e seco. “O sol também contribui para a coloração 
das folhas. Quanto mais sol, mais colorida a 
suculenta fica, variando de cores e textura  
com o desabrochar das flores. As vermelhas, 
por exemplo, têm uma infinidade de espécies 
diferentes. Algumas poucas espécies são de 

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA 
CULTIVAR AS SUCULENTAS:

Vaso com furo: escolha um vaso que tenha 
furinhos embaixo. Como elas já têm água 
no corpo, o excesso de umidade nas raízes 
pode apodrecer a planta;

Sol: mantenha-a em um local que receba 
luz solar direta ou pelo menos que seja bem 
iluminado;

Cuidado com a água: no inverno, recomenda-
se regar a planta a cada quinze dias, já no 
verão o ideal é uma rega por semana;

Nunca molhe as folhas: regue apenas a terra, 
assim a planta não apodrece;

Adubação: Procure adubar a suculenta a 
cada três meses.

sombras típicas”, explica Zaneti.
 Para todos os bolsos, as mudas de 
suculentas podem ser compradas a partir de R$ 10 
e chegam até a R$ 500. Elas podem ser plantadas 
em vasos de tamanhos variados, sozinhas ou 
combinadas com outras da mesma espécie.
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JOGAR VIDEOGAME PODE TRAZER 
BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE MENTAL 
DOS IDOSOS

DA SAÚDE
Games

Por Elton Rodrigues

Antes vistos apenas como diversão de 
crianças, adolescentes e jovens adultos, os 
videogames e jogos on-line passaram a ser 

um importante instrumento também para a melhor 
idade. Comprovadamente, eles ajudam a estimular 
o raciocínio e a memória e, com isso, diminuir 
a perda cognitiva, o que reduz as chances do 
desenvolvimento de algum problema relacionado à 
memória, por exemplo. 
 Estudos mostram que idosos que jogam 
videogame diminuem em 29% as chances de 
desenvolver demência, mantendo por mais tempo 
as capacidades motoras e cognitivas. Jogos que, 
muitas vezes, são atividades simples, mas que 
podem ajudar muito a manter o cérebro em dia.
 O geriatra e coordenador do Programa do 
Idoso da Unimed Rio Preto, João de Castilho Cação, 
explica que os games possuem a chamada “dupla 
tarefa”, que significa, neste caso, usar a atenção e o 
raciocínio junto com a memória. “Essa dupla tarefa é 
muito estimulante e ajuda a evitar o que chamamos 
de redução cognitiva, diminuindo as chances de 

desenvolver uma demência”, explica.
 Apesar de benéficos para o cérebro, o 
especialista alerta que é preciso tomar cuidado 
com o tipo de jogo que o idoso escolhe e como 
ele é praticado. Segundo o geriatra, o ideal é optar 
por games com tarefas mais simples, lúdicas, e que 
estejam ao alcance da pessoa resolver sozinha. Caso 
contrário, o estímulo pode virar frustração. 
 “Precisam ser jogos com os quais ela tenha 
interação e solucione os problemas. Nunca algo 
muito difícil ao ponto de não conseguir. Também 
é preciso ficar atento para que o jogo seja apenas 
um passatempo, e que isso não substitua outras 
tarefas, como as atividades físicas e os horários 
de alimentação. Passar muito tempo jogando, 
principalmente no período noturno, pode atrapalhar 
o sono e ainda gerar um vício”, alerta o especialista. 
 A aposentada Cleudes Ferreira da Silva, 
78 anos, não deixa de jogar seu game pelo menos 
três vezes por semana. Com a pandemia, ela 
passou a jogar quase todos os dias por pelo menos 
uma hora. “Gosto muito de tranca. Antes jogava 
presencialmente com as minhas amigas. Agora que 
não podemos nos reunir jogo só pelo computador. É 
uma forma de me fazer pensar e estar com cérebro 
em atividade nos momentos em que fico sozinha, 
por isso não deixo de praticar”, afirma.

Cleudes se diverte com 
os games e mantem o 
cérebro ativo

COMPORTAMENTO
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CORONAVÍRUS 

É PRECISO CONTINUAR SE PROTEGENDO 
CONTRA A COVID-19

Por  Elton Rodrigues

Após nove meses de pandemia, os números 
de mortes e casos confirmados da doença 
começaram a diminuir no País, o que 

resultou em um afrouxamento nas regras de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
indústrias, shoppings, entre outros.
 Mas a falsa sensação de segurança pode 
colaborar para um novo aumento de casos, já que 
o vírus que causa a Covid-19 continua presente 
em todo País. “Temos um vírus circulando e um 
percentual enorme de pessoas suscetíveis. A 
pandemia não acabou e é preciso continuar se 
protegendo”, afirma o infectologista do Serviço de 
Prevenção e Controle de Infecção da Unimed Rio 
Preto, Inaldo Junior.
 O especialista explica que, no Brasil, e, 
consequentemente, em São José do Rio Preto, 
houve relaxamento das medidas restritivas quando 
o número de casos e óbitos pela doença ainda eram 
altos, situação diferente do cenário europeu, que 
afrouxou as regras com baixa circulação do vírus.
 Ainda assim, alguns países da Europa 
enfrentam uma segunda onda da doença. Para 
que isso não ocorra também no Brasil é preciso 
que a população continue seguindo as regras 
de isolamento social, uso de equipamentos de 
segurança e higienização das mãos com frequência. 
 “Hoje conhecemos mais o vírus e sabemos 
que o distanciamento e uso de máscara são medidas 
eficazes. Não estamos em situação caótica de pico e 
risco de falta de leitos, mas isso não quer dizer que 
a pandemia acabou. O risco individual continua e 
ele é maior quando estamos mais expostos”, alerta 
o infectologista.
 Além das medidas de distanciamento, 
é importante que a população fique atenta aos 
sintomas e procure o serviço médico quando 
necessário. Em caso de suspeita, beneficiários da 
Unimed Rio Preto podem ligar para 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. 
 “Se está com sintomas leves, o ideal é 
procurar o Canal Combate Corona, para receber 
as orientações. Se identificar sinais de gravidade, 
como febre e, especialmente, falta de ar, o ideal é 
procurar a emergência do serviço médico”, explica 
o infectologista.

NÃO TERMINOU
A pandemia

Evite aglomerações e ambientes pouco 
ventilados;

Lave bem as mãos com água e sabão várias 
vezes ao dia ou higienize com álcool em gel;

Se tossir ou espirrar, proteja a face junto à 
dobra do cotovelo ou utilize lenços de papel 
descartáveis;

Evite compartilhar itens pessoais como 
garrafas d’água, canudos, copos, alimentos e 
demais itens pessoais;

O isolamento social também é muito 
importante, saia apenas por necessidade;

Sempre que precisar sair de casa use máscara.
Caso precise ir ao mercado, por exemplo, ao 
retornar, deixe os sapatos do lado de fora, 
coloque as roupas para lavar e tome banho.

PREVINA-SE:
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MANTER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PODE INFLUENCIAR 
NA BELEZA E QUALIDADE DE VIDA

Os alimentos vão muito além de 
simplesmente saciar a fome. Uma 
alimentação saudável garante boa nutrição 

e o funcionamento adequado de todo organismo. 
Portanto, ela influencia, e muito, na saúde ou na 
ausência dela. Além disso, é fato que um corpo 

AUTOESTIMA

saudável contribui ainda para uma pele bonita e 
hidratada.
 A nutricionista autora do método e do 
livro best seller “Magra para Sempre”, Karina 
Peloi, ressalta que o segredo para se ter uma 
pele bonita começa na mesa. “Uma alimentação 

Por Priscila Carvalho

ALIMENTO
que transforma
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natural e nutritiva é o método mais eficaz de 
garantir que envelheçamos com saúde e beleza”, 
afirma.  
 Karina explica que alimentos in natura, 
como frutas, legumes, verduras, grãos diversos, 
oleaginosas, tubérculos, raízes, carnes e ovos 
são saudáveis e excelentes fontes de vitaminas, 
fibras, minerais e compostos essenciais para a 
manutenção da saúde e a prevenção de muitas 
doenças. Inclusive as crônicas como o diabetes, 
hipertensão e obesidade.
 Do outro lado da balança, alimentos 
industrializados e os ultraprocessados não são 
opções saudáveis. “Uma dica de ouro é evitar 
comprar doces, bolachas, salgadinhos e deixá-los 
fora do alcance das mãos. Se não tiver em casa, 
você não irá consumi-los”, ensina Karina.
 O envelhecimento é um processo 
irreversível e dinâmico caracterizado com 
o passar dos anos, no qual o organismo vai 
perdendo a capacidade de corrigir os danos 
inerentes aos processos bioquímicos do corpo. “A 
nutrição é capaz de corrigir alguns desses danos 
ou aumentar a capacidade do corpo para repará-
los em nível celular”, explica a nutricionista.
 A dermatologista e assessora do 
departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD), Tatiana Gabbi, 
explica que a pele, cabelos e unhas são os primeiros 
a sofrer os impactos de uma alimentação pobre 
em nutrientes. “Notadamente o uso de alimentos 
que têm grande poder antioxidante, como as 
frutas e os vegetais, influenciam num bom 
envelhecimento. Mas não é apenas a alimentação 
que precisa ser levada em consideração”.
 Tatiana explica que fatores como a 
genética, o ambiente e a exposição solar em 
excesso, além do estresse e a falta de sono, também 
impactam no processo de envelhecimento da 
pele. 
 “Estudos com grandes populações 
mostram que o menor consumo de carne 
e a alimentação Plant Based, ou seja, rica 
em frutas, legumes e folhas que possuem 
grandes quantidades de vitaminas, minerais 
e são substâncias antioxidantes, contribuem 
com a melhora dos aspectos inflamatórios 
que, consequentemente, impactam no bom 
envelhecimento da pele. Mas de nada adianta 
comer um monte de legumes e frutas se houver 
‘deslizes alimentares’ em outras fases e também 
outros problemas do ambiente que impactam no 
envelhecimento da pele. É importante se atentar 
a todas essas variáveis”, pondera Tatiana.
 Contudo, a combinação entre a rotina 
de hábitos saudáveis e alimentação nutritiva 
colabora para a agerasia, que é o envelhecimento 
de forma mais saudável e ativa, com qualidade de 
vida.

Para Karina Peloi, o 
segredo da beleza 
começa na mesa
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Em meio à pandemia, um fenômeno que já 
existia se tornou ainda mais forte, as chamadas 
“vaquinhas on-line”. Com a solidariedade 

em alta, as pessoas têm utilizado a internet para 
fazer doações em dinheiro que vão ajudar pessoas, 
projetos e instituições. Mas ao praticar a boa ação é 
preciso ter cuidado para não ser enganado e acabar 
caindo em golpes ou sites falsos. 
 Antes de fazer qualquer tipo de doação, 
é importante conhecer a reputação da empresa 
ou pessoa para qual a “vaquinha” será destinada. 
Pesquise na internet o que estão falando sobre esses 
envolvidos e, sempre que estiver em dúvida com 
algum meio eletrônico, consulte a idoneidade do 
site nos órgãos de proteção ao consumidor como o 
Reclame Aqui e o Procon.
 O professor especialista em segurança da 
informação, Vander Franchi, destaca outros fatores 
que precisam de atenção antes de realizar a doação, 
como a utilização de uma rede de internet segura, 
por exemplo. Vale também pedir a indicação de 
amigos e familiares que já têm o hábito de realizar 
transações pela internet.
 “Antes de doar, confira os dados comerciais 
da empresa de comércio eletrônico ou sites pessoais.   
É importante checar a existência do domínio e se a 
pessoa não é fake. Sites com erros de português e 

AS FAMOSAS “VAQUINHAS ON-LINE” SÃO UMA BOA MANEIRA DE AJUDAR 
O PRÓXIMO, MAS É PRECISO CUIDADO

TECNOLOGIA

Por Priscila Carvalho

SEGURANÇA 
para praticar o bem

fotos de má qualidade são outros indícios de que 
não são idôneos e com finalidade exclusiva de tirar 
dinheiro das pessoas, ainda mais se o site não trouxer 
nenhuma informação de contato como telefones, 
endereços e e-mail. Fique atento!”, destaca Franchi.
 O especialista explica que todas as 
plataformas funcionam praticamente da mesma 
maneira. Elas geram um link de arrecadação 
acompanhado de um vídeo da pessoa com o apelo. 
Com isso, a plataforma faz a captação dos recursos e 
depois transfere o valor a uma conta virtual, que por 
fim é transferida para uma conta corrente da pessoa 
beneficiada. 
 “Existem muitas plataformas digitais 
seguras, o que não existem são usuários 100% 
honestos. Com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) em vigor, há como rastrear e entrar com 
ações penais, mas apenas 3% dos usuários que 
sofreram danos levam até o final da condenação”, 
afirma o professor.
 Por fim, para quem já efetivou a doação 
on-line, é importante imprimir ou salvar no 
computador as telas que indicam a compra, doação 
ou qualquer transação eletrônica que foi realizada. 
“Anote os códigos de confirmação e guarde e-mails 
com dados da ação, pois podem ser úteis no futuro”, 
orienta Franchi.
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