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SAÚDE
Unimed oferece opções de 
planos corporativos para 
empresas de todos os portes

MUDANÇA
Que tal ressignifi car hábitos 
e transformar sua vida para 
melhor em 2021?

Unimed Rio Preto inicia projeto ambiental que dará 
destinação correta para cápsulas de café usadas

SUSTENTABILIDADE
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Boa
Comunicação

pode ajudar você
a construir melhor
reputação e atrair

clientes

Assessoria de Imprensa • Marketing Digital • Vídeos • Design

Rua Paquetá, 2156 - 15025-180 
São José do Rio Preto - SP17 3201.7510

Conheça um pouco mais
do nosso trabalho
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BENEFÍCIOS:

Atendimento humanizado;
Assessoria financeira personalizada; 
Melhores taxas;
Passível de retorno de parte dos juros pagos
na distribuição das sobras;
Produtos qualificados.

Uniprime São José do Rio Preto
Av. José Munia, 6717 - Jd. Francisco Fernandes

(17) 3363-9833

Se você procura exclusividade e retorno,
fale com um Gerente Uniprime.
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Com atuação nos estados de São Paulo e 
Paraná, a Uniprime foi criada com o propósito de 
melhorar a vida financeira das pessoas. 
Diferente do sistema financeiro tradicional, 
onde o lucro fica com os acionistas, na Uniprime 
o cooperado é o dono e recebe anualmente sua 
parte nos lucros (sobras) da cooperativa.

UNIPRIME,
A COOPERATIVA

DE CRÉDITO QUE

GERA RIQUEZA.

uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime

uniprimebr.com.br/#universo
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Não estamos começando o ano como 
queríamos. Infelizmente os números 
da pandemia ainda assustam e nos 
preocupam. Mas com os avanços da 
ciência e da medicina temos certeza de 
que boas notícias chegarão até nós ao 
longo de 2021. 

Diante disso e das incertezas, proteger-
se e cuidar de quem nós amamos é 
fundamental. Não é hora de afrouxar os 
cuidados com a prevenção. Não deixe 
de usar a máscara da maneira correta, 
cobrindo totalmente a boca e o nariz. 

Ela é muito importante, não é apenas um acessório, é um 
equipamento de proteção individual.

Lavar as mãos constantemente com água e sabonete, ou utilizar 
o álcool em gel, quando a lavagem não for possível, também 
contribui para evitar a contaminação e transmissão, assim como 
evitar ao máximo tocar o rosto, boca e olhos durante o dia todo. 
E não esqueça, só saia de casa se for extremamente necessário.

Nesta edição da revista Viva Unimed, você terá informações 
sobre esses temas que citei acima. Não deixe de ler para 
compreender melhor o assunto, agir da forma correta e 
transmitir informações corretas para seus familiares, amigos, 
vizinhos e colegas de trabalho.

Somos uma sociedade e não podemos agir individualmente 
diante de uma situação como esta que estamos vivendo. As 
ações de uma pessoa infl uenciam diretamente a de várias. 
Nossa união é fundamental.

Acabamos de ampliar ainda mais nossos atendimentos 
telefônicos por meio da Central Clínica. Todos os clientes 
Unimed Rio Preto podem acionar este canal diariamente para 
tirar dúvidas e receber orientações sobre problemas de saúde 
antes de irem até nosso Pronto Atendimento, por exemplo.

Outra novidade que apresentamos nesta edição é a nossa nova 
plataforma de vendas on-line. Sem sair de casa e rapidamente, 
você conhece todas as opções de planos que a Unimed Rio Preto 
oferece, além de ter mais informações, fazer simulações e muito 
mais. Basta acessar o site www.unimedriopreto.com.br.

Não deixe de ler e conferir outros temas como tecnologia, 
economia, saúde, qualidade de vida, bem-estar, cidadania, 
sustentabilidade e muito mais. Leitura de qualidade com fontes 
seguras para você e sua família.

Boa leitura a todos.

Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto

Unimed S. J. Rio Preto
Av. Bady Bassitt, 3877 - Vila Imperial
 CEP 15015 700 | Tel. 17 3202 1234

Informações (portal/redes sociais)
www.unimedriopreto.com.br

/unimedriopreto

@unimedsaojosedoriopreto
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8. PANDEMIA
AINDA NÃO É HORA DE RELAXAR COM 
RELAÇÃO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO
DA COVID-19 

9. MEIO AMBIENTE
PROJETO DA UNIMED RIO PRETO 
RECOLHE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA 
RECICLAGEM

10. COMPORTAMENTO
RESSIGNIFIQUE UM PEQUENO HÁBITO E 
CONQUISTE MAIS QUALIDADE DE VIDA E 
SAÚDE

14. VACINAÇÃO
VACINAS SÃO TOTALMENTE SEGURAS E 
AINDA A MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO 
CONTRA DOENÇAS

16. CIDADANIA 
PROJETO DO INSTITUTO UNIMED DOA 
BENGALAS PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA VISUAL

18. CORONAVÍRUS
COÇAR OU TOCAR OS OLHOS COM 
AS MÃOS PODE SER PERIGOSO E ATÉ 
TRANSMITIR DOENÇAS

20. PET
EMPRESAS PET FRIENDLY INVESTEM
EM ITENS EXCLUSIVOS PARA OS BICHOS 
DE ESTIMAÇÃO

22. COMPORTAMENTO
PROJETOS SOCIAIS LIDERADOS POR 
MULHERES TRANSFORMAM VIDAS EM 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

26. PREVENÇÃO
SAIBA COMO PREVENIR E TRATAR AS 
DORES QUE TAMBÉM ATINGEM JOVENS
E ATÉ CRIANÇAS

28.  INOVAÇÃO
CENTRAL COMBATE CORONA DA UNIMED 
RECEBEU MAIS DE 18 MIL LIGAÇÕES

12. CAPA
UNIMED RIO PRETO INICIA PROJETO DE 
DESTINAÇÃO CORRETA DE CÁPSULAS DE 
CAFÉ USADAS

29. CORPORATIVO
UNIMED OFERECE OPÇÕES DE PLANOS 
CORPORATIVOS PARA EMPRESAS DE TODOS 
OS TAMANHOS

30. TECNOLOGIA
ASSISTENTES VIRTUAIS JÁ FAZEM PARTE DO 
DIA A DIA DE MUITAS CASAS NO BRASIL E NO 
MUNDO
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Excelência em Diagnósticos
com mais de 30 anos de experiência e tecnologia

com menor radiação na realização de exames

Rua Redentora, 3130, Redentora 
São José do Rio Preto -SP

imagemcenter@hotmail.com.br
www.imagemcenter.med.br

Tomografia Computadorizada

Ressonância Magnética

Densitometria Óssea

Mamografia Digital

Raio-X Digital

Ultrassom

Responsável Técnico 
Prof. Dr. Marcos Pontes Muniz
CRM: 40.857
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ABRIR MÃO DAS MEDIDAS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS PODE 
LEVAR AO AUMENTO DE CASOS POSITIVOS E ÓBITOS

O Brasil ultrapassou a marca de 220 mil 
vidas perdidas para a Covid-19 e mais de 8 
milhões de casos confirmados da doença. 

Mas, mesmo com números tão expressivos e 
grande quantidade de notícias sobre o tema desde 
o ano passado, o anúncio do início de vacinação 
em vários países, inclusive no Brasil, tem deixado 
a população com a falsa sensação de segurança.
 “O país ainda está em pandemia e os 
cuidados devem sim ser mantidos até que 
tenhamos uma vacinação em massa. Muitas 
pessoas acreditam que não vai acontecer com 
elas e só passam a tomar cuidado quando alguém 
próximo contrai o vírus. Na verdade, o cuidado 
deve ser redobrado enquanto estivermos em 
pandemia”, explica o infectologista e chefe 
da disciplina de infectologia da Faculdade de 
Medicina de Rio Preto - Famerp, Irineu Maia. 
 Por conta dessa falsa sensação de 
segurança, a população acaba se expondo de 
maneira perigosa, sem uso de máscaras e sem 
higienização constante das mãos, cuidados que 
são fundamentais para evitar a contaminação pela 
Covid-19. Isso também colabora para o aumento 
no número de casos e maior ocupação dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em Rio 

COVID-19 / PANDEMIA

Preto, mesmo com uma boa estrutura hospitalar, 
a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 
torno de 70% e começa a faltar profissionais de 
saúde para atender o alto número de pacientes. 
 Um dos rio-pretenses que precisaram 
de ajuda médica foi o engenheiro civil Lucas 
Canalle. Com dores no corpo e fraqueza, ele 
procurou um hospital e teve diagnóstico 
positivo para o coronavírus. “Tive muita moleza 
no corpo, um pouco de dor de cabeça também. 
Meu pai tinha pegado meses atrás e precisou ser 
internado. Depois disso, comecei a tomar ainda 
mais cuidado, mesmo assim peguei e não faço 
ideia de onde tenha sido”, contou. 
 O infectologista reforça que não é o 
momento de relaxar os cuidados. Segundo ele, 
é preciso continuar utilizando a máscara de 
maneira correta - cobrindo nariz e boca, e lavar 
as mãos com frequência - esfregando com água 
e sabão a ponta dos dedos e entre eles, palma 
da mão e punhos. “É preciso continuar com 
essas medidas. Não temos mais nada para fazer 
por enquanto até que boa parte da população 
esteja vacinada. Usar a máscara e lavar as mãos 
é a melhor forma de prevenção por enquanto”, 
recomenda.

Por Elton Rodrigues

Não é hora de
RELAXAR



9fev | mar 2021  |

VOCÊ SABIA QUE OS CARTÕES 
MAGNÉTICOS USADOS PODEM SER 
RECICLADOS?

Por Rodolfo Borduqui

Papa
MEIO AMBIENTE

CARTÃO

J á parou para pensar quantos cartões magnéticos 
você  tem em casa? Provavelmente não, mas 
e o que fará com eles quando vencerem? 

Certamente a resposta da maioria das pessoas seja: 
jogar no lixo. O que poucos sabem é que esta não é 
a opção correta.
 Existem hoje mais de sete bilhões de 
pessoas no mundo. Se cada uma possuir dois cartões 
magnéticos, isso resulta em 14 bilhões de unidades, 
o equivalente a, mais ou menos, 70 mil toneladas de 
plástico PVC. 
 Agora, imagine isso tudo descartado no 
meio ambiente, sabendo que este material demora 
mais de 500 anos para se decompor. Fora o PVC, os 
cartões contam ainda com a tarja magnética, que 
leva outras substâncias, e alguns um chip, que é feito 
de metal. Todos componentes que, se jogados na 
natureza, podem contaminar o solo, reservatórios de 
água, poços, poluir rios e muito mais.
 Ciente disso, desde 2017, a Unimed Rio Preto 
realiza a reciclagem de cartões magnéticos vencidos. 
Qualquer pessoa pode levar seus cartões (de qualquer 
empresa) até uma máquina chamada Papa Cartão, 
que tritura o material na hora e depois é direcionado 
para que seja transformado em capas de agenda, por 
exemplo.
 Ao todo, o projeto já conseguiu evitar que 
13.500 cartões fossem descartados na natureza. A 
máquina Papa Cartão está sempre disponível em uma 
das unidades da Unimed em Rio Preto. Nos próximos 
meses, o equipamento estará no Espaço Unimed 
#CuidarDeVocê, no Plaza Avenida Shopping.
 “O uso de cartões magnéticos tende a ser 
cada vez maior. Hoje, eles são usados por bancos, 
lojas, empresas de planos de saúde, e muito mais. 
A Unimed Rio Preto tem um compromisso com a 
sustentabilidade e com a qualidade de vida e bem-
estar da população. Por isso, este projeto é muito 
importante. Nós emitimos cartões, nada mais correto 
do que recolhê-los e dar a destinação correta”, afirma 
o presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.
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QUE TAL RESSIGNIFICAR UM 
PEQUENO HÁBITO E CONQUISTAR 
MAIS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE?

Por Tatiana Pires

Mude
COMPORTAMENTO

1 HÁBITO

O início de ano traz a vontade de mudar e o 
anseio pelo novo. As tradicionais resoluções 
podem se tornar bem mais do que um 

simples ritual se tratadas como oportunidades. 
Que tal começar 2021 de uma maneira diferente? 
Ressignificar apenas um hábito pode trazer muitos 
benefícios para a saúde e transformar a vida de 
uma pessoa para muito melhor.
 Perder peso, incluir a prática de atividade 
física na rotina, ler mais, aprender um novo 
idioma, reservar mais tempo para passar ao lado 
de quem se ama, viajar mais, gastar menos. Essas 
são algumas das mais comuns resoluções de ano 
novo.
 Para dar uma forcinha e te ajudar a pensar 
e agir diferente em 2021 e para o resto de sua 
vida, a Unimed promove a campanha permanente 
Mude1Hábito. O foco é mostrar que não é preciso 
tanto esforço nem alterações radicais na rotina 
para conquistar qualidade de vida, saúde e bem-
estar. Basta começar!
 A analista de eventos Julia Marin dos 
Santos Silva tomou atitudes práticas, como entrar 
para um programa de atividades da empresa onde 
trabalha e, desde então, sua vida teve mudanças 
para melhor. “Menos 13 quilos e muita, muita 
disposição! Nada mais gratificante do que ter 
mente sã e corpo são. Me considero hoje uma 
pessoa muito melhor”, afirma
 Histórias como a de Julia não são exceções. 
Por isso, especialistas afirmam que as pessoas 
podem mudar ao longo da vida. Mas as mudanças 
só são possíveis desde que se tenha disposição 
para refletir sobre os hábitos, o que os levou a criá-
los e o porquê são mantidos mesmo quando há o 
desejo de mudar.
 “A mudança de hábitos passa por fases 
e exige compromisso em refletir, começando 
pela identificação do que precisa ser modificado, 
depois, a elaboração de um pequeno plano e, 
após, o treino com a repetição de pelo menos 21 
dias da nova maneira de se comportar”, ensina a 
psicóloga da Unimed Rio Preto, Janiele Francine 

Julia decidiu 
iniciar uma 

atividade física 
e conquistou 

saúde e 
qualidade 

de vida
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NOVOS HÁBITOS 
ALIMENTARES:

MUDANÇAS QUE FAZEM 
GRANDE DIFERENÇA: 

Ouvir para compreender e não 
simplesmente para opinar pode ajudar a 
não absorver os problemas alheios;

Treinar a assertividade, saber se 
posicionar, ser fl exível e estabelecer 
limites em uma situação de confl ito;

Priorizar o autocuidado, pequenos gestos 
de carinho consigo mesmo, ter menos 
pressa, fazer atividades simples como ver 
uma série, mesmo que por 20 minutos ao 
dia, ouvir uma música que goste, falar ao 
telefone com alguém que ame, etc.

Fonte: psicóloga Janiele F.
Pereira Vander

1.

2.

3.

Registre em um diário alimentar o que você 
come diariamente, assim fi ca mais fácil 
identifi car o que precisa ser melhorado;

Comece a diminuir pela metade o consumo 
dos alimentos ricos em açúcar, como 
refrigerantes e outras bebidas açucaradas;

Organize sua rotina semanal, programe os 
horários das refeições e os alimentos que 
levará ao trabalho, tente não fi car mais que 
três horas sem se alimentar;

Calcule a sua quantidade de água diária e 
tente tomar ao longo do dia. Exemplo: um 
adulto que pesa 80 kg x 35 ml = 2.800 ml de 
água por dia.

INCLUA UMA ATIVIDADE 
FÍSICA NA ROTINA:

Fonte: nutricionista Renata M. Lima

Não inicie exercícios com durações longas. 
Isso, de início, pode ser estafante e provocar 
dores musculares indesejadas e desânimo;

Adote uma rotina de exercícios que te dê 
prazer e se adapte ao seu estilo de vida. 
Alguns incentivos como amigos, ambiente, 
música podem ajudar;

Procure sempre o acompanhamento de um 
profi ssional de educação física;

Antes de iniciar qualquer atividade, faça 
aquela visitinha ao médico, ele irá lhe 
orientar melhor;

Fonte: profissional de Educação
Física Clayton Trindade

Pereira Vander.
 “Muitos dos nossos hábitos alimentares 
são trazidos desde a infância, adolescência e, 
por anos, repetidos. Por isso, para quem deseja 
melhorar alimentação, é importante traçar um 
objetivo e iniciar a mudança a partir de pequenas 
metas diárias”, afi rma a nutricionista da Unimed 
Rio Preto, Renata Montanhim Lima.
 De acordo com o profi ssional de Educação 
Física da Unimed Rio Preto, Clayton Trindade, 
“pequenas modifi cações no cotidiano como 
subir escadas, descer do ônibus um ponto antes, 
estacionar um pouco mais longe, passear com 
o cachorro, ajudam a movimentar o corpo e são 
importantes para o início de uma atividade física”, 
afi rma.
 Que tal ressignifi car um hábito em sua 
vida? Confi ra algumas dicas e comece hoje 
mesmo!



12 |  fev | mar 2021

UNIMED RIO PRETO PASSA A SER PONTO DE COLETA DO MATERIAL PARA 
DESTINAÇÃO CORRETA

SUSTENTABILIDADE

Você sabia que uma cápsula plástica de 
café pode levar até 200 anos para se 
decompor na natureza e as de alumínio 

praticamente não se decompõem? Agora 
multiplique isso por milhares, milhões de 
cápsulas que são descartadas todos os dias 
no mundo por quem utiliza cafeteiras deste 
modelo.
 As cápsulas de café chegaram ao Brasil 

Por Rodolfo Borduqui
VAMOS RECICLAR?

Cápsulas de Café:

em meados dos anos 2000 e, apenas no ano 
de 2015, foram descartadas mais de 7.000 
toneladas dessas pequenas embalagens. O 
que seria para deixar apenas o dia a dia mais 
prático, tornou-se um grande problema para o 
meio ambiente. A questão é: o que fazer para 
diminuir este impacto ambiental? 
 Diante disso, a Unimed São José do Rio 
Preto acaba de ampliar seu projeto de gestão 
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de resíduos. Desde 2017, a cooperativa médica 
mantém um Ecoponto aberto à população 
para descarte de latas, vidro, papelão, pilhas e 
baterias. Agora, o local ganha também espaço 
para as cápsulas de café e se torna um dos 
poucos do interior de São Paulo a realizar este 
serviço gratuitamente.
 “Toda população poderá levar as 
cápsulas usadas e descartá-las no nosso 
Ecoponto, não importa a marca. Assim, elas 
terão a destinação correta. Essa é mais uma 
iniciativa da nossa área de sustentabilidade 
que certamente irá contribuir muito para o 
meio ambiente e toda sociedade”, explica o 
conselheiro e diretor Comercial e de Marketing 
da Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.
 As cápsulas coletadas serão enviadas 
para um centro de reciclagem especializado e 
irão passar por uma série de procedimentos, 
desde a separação dos diferentes tipos de 
materiais até o processo de reciclagem. As 
embalagens de alumínio passam pelo processo 
de fundição e são transformadas em blocos 
utilizados na fabricação de novos produtos 
e a borra de café é encaminhada para a 
compostagem, onde será decomposta com 
outros resíduos orgânicos.
 Quem gostou da novidade foi a 
universitária Andressa Gomes Oliveira. “Eu 
amo minha cafeteira, mas me corta o coração 
descartar as cápsulas no lixo comum. Sei o 
quanto elas podem prejudicar o meio ambiente. 
Mas agora vou levar todas até a Unimed. 
Fico mais tranquila sabendo que elas serão 
recicladas”, afirma.
 O Ecoponto está localizado na sede da 
Unimed Rio Preto, com acesso pela rua Penita, 
entre a avenida Bady Bassitt e rua Imperial, e 

fica aberto 24h por dia. Basta levar as cápsulas 
e descartar no local indicado. Lá também são 
coletados papelão, garrafas PET, vidros, pilhas 
e baterias, além de óleo de cozinha. Todos os 
materiais recebem a destinação correta.
 “Nossa preocupação com o meio 
ambiente é um dos pilares da Unimed Rio 
Preto. Assumimos o compromisso de cumprir 
e incentivar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das Nações 
Unidas (ONU), agenda com 17 objetivos a serem 
alcançados até 2030. E essa ação é mais uma 
que realizamos neste sentido. Temos certeza de 
que será muito importante”, afirma o presidente 
do Conselho de Administração da Unimed Rio 
Preto, Helencar Ignácio.
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PARA APROVAÇÃO, VACINAS SÃO SUBMETIDAS A TESTES RIGOROSOS AO 
LONGO DAS DIFERENTES FASES DE ENSAIOS CLÍNICOS

Por Elton Rodrigues 

A vacinação é uma das formas mais 
seguras e eficientes de prevenir 
doenças infecciosas. É o que afirmam os 

especialistas em saúde coletiva, infectologistas 
e órgãos voltados à saúde da população.
 “A vacinação é reconhecida como um 
dos principais avanços da humanidade em 
termos de qualidade de vida e saúde. Graças 
a isso, conseguimos erradicar a varíola e 
controlar muitas doenças que causavam óbitos 
e sequelas, como a poliomielite e o tétano”, 
afirma a gerente de imunização da Secretaria 
de Saúde de Rio Preto, Michela Barcelos.  
  O reforço dos especialistas sobre 
a importância das vacinas chega em um 
momento no qual muitas dúvidas surgiram 
a respeito da aprovação das vacinas contra o 
novo coronavírus. Normalmente, as doses são 

produzidas com o vírus inativado para que, 
quando aplicadas, façam com que o organismo 
produza anticorpos e, com isso, o proteja contra 
o vírus. 
 O virologista chefe do Laboratório 
de Virologia da Famerp, Maurício Lacerda 
Nogueira, explica que antes de ser aplicada na 
população uma nova vacina passa por uma série 
de testes de segurança e eficácia. “São seguras 
porque conhecemos bem as metodologias 
para desenvolver e depois são bem testadas”, 
explica.  
 Apesar de toda a segurança e benefícios, 
existe quem não acredite em vacinas ou quem, 
por não entender a importância da imunização, 
deixa de receber as doses. A gerente de 
imunização da Secretaria de Saúde de Rio Preto 
explica que, atualmente, a principal dificuldade 

SEGURANÇA
e proteção

SAÚDE



15fev | mar 2021  | 15fev | mar 2021  |

para atingir altos índices de vacinação é 
a conscientização e, consequentemente, a 
aceitação da comunidade. 
 “Nem sempre a população consegue 
entender a dimensão de doenças que hoje estão 
controladas, mas que causam surtos e são uma 
ameaça como, por exemplo, o sarampo. Então, 
o principal desafio é atingir altas coberturas, 
porque, se a pessoa não se sente em alto risco, 
muitas vezes ela não adere à campanha de 
vacinação, seja em razão de fake news, por 
medo de efeitos adversos, por não se julgar em 
risco de contrair a doença e ter complicações”, 
diz Michela. 
 O analista de custo Daniel Francisco 
Signorini, 31 anos, não descuida da carteirinha 
de vacinação da família e, principalmente, da 
filha Laura, de 1 ano. “A vacina é importante 
para proteger o organismo contra doenças, 
não só com as crianças, mas também para 
nós adultos. A população precisa ficar mais 
consciente”, afirma. 
 Em Rio Preto, as vacinas são 
disponibilizadas em todas as unidades de 
saúde do município e também na rede privada, 
como é o caso da Unidade de Vacinação 
da Unimed Rio Preto. Instalada no Espaço 

Unimed, que fica no primeiro piso do Plaza 
Avenida Shopping, e aberta a toda população, 
ela oferece as vacinas do calendário da Saúde 
e várias outras indicadas pelos médicos.
 Para mais informações, basta entrar em 
contato pelo telefone (17) 3202-1112. Clientes 
Unimed Rio Preto têm descontos especiais e, 
além da vacinação no local, a Unimed também 
oferece serviço de vacinação em domicílio.
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PROJETO DO INSTITUTO UNIMED RIO 
PRETO DESTINA 250 BENGALAS PARA 
O INSTITUTO RIO-PRETENSE DOS 
CEGOS TRABALHADORES

A gente, mais do que ninguém, sabe 
a importância desta doação, desta 
parceria. A bengala é um meio de 

locomoção que nos dá autonomia. Logo mais, 
eu vou precisar de uma nova e, pra mim, pesa 
comprar, por causa das minhas condições 
financeiras. Ganhar a bengala é poder manter 
minha autonomia. Parece uma coisa boba, mas 
faz toda diferença na minha vida”, afirma a 
universitária Ingrid Milena de Melo. 
 Assim como Ingrid, muitas outras 
pessoas também serão beneficiadas com o 
projeto do Instituto Unimed São José do Rio 
Preto que, em parceria com o D’Olhos e o 
HORP, entregou 250 bengalas para o Instituto 
Rio-pretense dos Cegos Trabalhadores.
  O objetivo da ação é contribuir com o 
desenvolvimento, a melhora da qualidade de 
vida e autonomia das pessoas portadoras de 
deficiência visual que são assistidas no local. 
A iniciativa está ligada ao projeto Pernas 
Solidárias, que é realizado pelo Instituto 
Unimed São José do Rio Preto e promove a 
inclusão de pessoas com diferentes tipos de 
deficiência no universo das corridas de rua.
 A entrega dos equipamentos foi 
realizada no mês de dezembro e contou com 
a presença de representantes do Instituto 
dos Cegos, da Unimed Rio Preto, do Instituto 
Unimed São José do Rio Preto e do D’Olhos. 
O mesmo projeto irá entregar também quatro 
bicicletas do tipo Tandem (que podem ser 
guiadas por duas pessoas ao mesmo tempo). 
 “Temos o objetivo social de promover 
atividades e campanhas variadas que envolvam 
toda a comunidade. Por isso, desenvolvemos 
esse projeto que vai exatamente ao encontro 
desse propósito. O Instituto Rio-pretense 
dos Cegos Trabalhadores é uma instituição 
muito importante, por isso, decidimos apoiá-

“

Por Andrea Inocente

A DIFERENÇA
Ações que fazem

Ingrid foi um das contempladas com a doação de 
bengalas

CIDADANIA
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lo também”, explica o presidente do Instituto 
Unimed São José do Rio Preto, Gilmar Valdir 
Greque. 
 Para o gerente executivo do Instituto 
dos Cegos, Romiro da Silva, esse tipo de ato é 
extremamente importante para as pessoas com 
deficiência visual assistidas pela instituição. 
“A bengala é como os olhos deles. Como são 
utilizadas para identificar obstáculos, elas 
podem ter uma vida útil limitada e é preciso 
logo trocar o equipamento por um novo. Um 
insumo que desgasta fácil com o uso”, ressalta.
 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 na região que oferece atendimento 
de habilitação e reabilitação a todas as pessoas 
que necessitam, possibilitando que se tornem 
mais independentes e incluídos em sociedade. 
 Para o diretor do HORP, Luiz Cherici 
Neto, “o Instituto Unimed Rio Preto desenvolve 
um trabalho social muito importante para 
nossa cidade e região. Ficamos felizes em 
sermos parceiros deste projeto e, assim, termos 
a oportunidade de melhorar a qualidade de 
vida da nossa comunidade”, afirma.
 “Nós do D’Olhos sabemos o quanto estes 

equipamentos são fundamentais para a inclusão 
e o bem-estar de quem possui uma deficiência 
visual. Podermos ajudar essas pessoas a se 
inserirem cada vez mais na sociedade é uma 
oportunidade muito significativa para nós. Por 
isso, decidimos aceitar o convite do Instituto 
Unimed Rio Preto neste projeto. Temos certeza 
de que essa parceria irá render ainda muitos 
frutos”, afirma a médica anestesiologista do 
D’Olhos, Gabriela de Figueiredo.
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U m estudo da Universidade Johns 
Hopkins, nos Estados Unidos, 
chegou à conclusão de que o 

coronavírus pode sim ser transmitido 
através dos olhos. O fato de a mucosa 
ocular servir como porta de entrada deste 
vírus leva à necessidade de se atentar para 
alguns cuidados de prevenção de uma 
possível infecção.
 As maneiras mais eficientes de se 
proteger são higienizar as mãos, lavando-
as frequentemente (ou usar álcool em gel) , 
não levá-las até os olhos nem coçá-los, usar 
máscara, além de manter o distanciamento 
dentro do possível. 
 O infectologista do Serviço de 
Prevenção e Controle de Infecção da 

TOCÁ-LOS COM AS MÃOS SUJAS PODE SER PERIGOSO E ATÉ TRANSMITIR 
DOENÇAS COMO A COVID-19

CORONAVÍRUS

Unimed Rio Preto, Inaldo Junior, explica 
que a transmissão do coronavírus, assim 
como outros vírus respiratórios, também 
pode ocorrer através das mucosas como 
boca, nariz e olho. 
 Ele explica que a principal forma 
de transmissão é através do contato 
com as secreções e aerossóis - gotículas 
que ficam suspensas no ar, invisíveis a 
olho nu. “Isso acontece, principalmente, 
por meio das nossas mãos, que acabam 
se contaminando quando tocamos em 
superfícies e as levamos ao rosto”, esclarece 
o infectologista.
 “Alguns estudos já evidenciaram que 
a mucosa dos olhos, da conjuntiva, é capaz 
de guardar o coronavírus, servindo tanto 

Por Tatiana Pires

Cuidado
COM OS OLHOS
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de reservatório para o vírus, que consegue 
se multiplicar ali ,  e também como possível 
fonte de infecção”, explica o médico.
 O presidente da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia (SBO), Mário Mota, 
afirma que há também a possibilidade de 
transmissão através das lágrimas, embora 
seja um evento relativamente raro. 
 “Se alguém estiver com Covid-19 
em atividade e apresentar lacrimejando ou 
conjuntivite que faça a pessoa esfregar os 
olhos, pode contaminar as mãos e, tocando 
em algo ou em outra pessoa, contaminá-
la. Se esta segunda pessoa que tocou algo 
com o vírus levar as mãos à boca, nariz ou 
olhos, pode ser infectada pelo vírus através 
das mucosas”, explica.
 O uso de equipamentos que evitem 
levar as mãos aos olhos, como protetores 
faciais (face shields) e óculos de proteção, 
são importantes complementos à máscara. 
No entanto, não existe nenhuma orientação 
das autoridades sanitárias para o uso de 
escudos faciais pela população geral. 
“Isso porque, diferentemente da tosse ou 
do espirro, que lançam partículas no ar , 
com a lágrima este fenômeno não ocorre. 
O contágio é através da transmissão pelo 
toque das mãos”, esclarece Mota.
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foto: Ricardo Boni

SEJAM

CADA VEZ MAIS EMPREENDIMENTOS ADEREM AO CONCEITO ‘PET FRIENDLY’ 
PARA AGRADAR OS ANIMAIS E SEUS TUTORES

Por Andrea Inocente
bem-vindos!

Quem gosta de animais sabe o quanto 
é difícil se separar do seu bichinho de 
estimação e deixá-lo sozinho em casa. 

Pensando nisso, várias empresas, restaurantes e 
espaços de lazer de São José do Rio Preto têm 
aderido ao conceito ‘pet friendly’, que nada 
mais é do que oferecer diferenciais e permitir 
que seu cão ou gato seja bem-vindo  e frequente 

o local! 
 A dona de casa Vilma Reis é uma das que 
aprovaram a ideia e que, sempre quando vai à 
loja Leroy Merlin, em Rio Preto, leva seus spitz 
alemães para um passeio. “A Nina e a Prudence 
amam passear e ficam tristes quando não saem 
com a gente. Como estamos reformando, vamos 
sempre à loja. Eles têm até carrinho especial para 

ESTIMAÇÃO
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que possamos passear com nossos bichinhos”, 
relata.
 O termo ‘pet friendly’, embora recente, 
não quer dizer que apenas os animais são bem-
vindos, mas que aquele lugar é completamente 
preparado para recebê-los.
 Como é o caso do Quintal Food Park, 
espaço que agrega trailers no bairro Alto Rio 
Preto, e um dos pioneiros na cidade na cidade a 
adotar esse tipo de espaço, desde 2016. 
 “Quando me mudei para Rio Preto estava 
com minha cachorra e saí para procurar um 
lugar para almoçar. Não encontrei nenhum com 
estrutura pet. Era um gap e uma oportunidade.  
Quando fomos abrir o Quintal, foi uma das 
principais coisas que consideramos”, relembra 
a administradora do local, Tatiana Nunes.

 Ao visitar o espaço, cada cliente que 
entra com seu bichinho recebe um folder com 
orientações sobre a permanência do animal no 
local. Os pets devem sempre ficar na coleira 
e, em caso de sujeira, o recolhimento deve ser 
imediato e feito pelo dono.
 Outro lugar que também aderiu ao 
conceito e oferece atendimento diferenciado 
para os cãezinhos é o Eko Business Park, na Vila 
Imperial, espécie de mall híbrido que agrega 
escritórios, serviços e praça de alimentação.
 Segundo o proprietário, Pablo Marconi, 
o espaço tem uma pegada sustentável, focada 
em inovação. “Fomos os primeiros da cidade a 
apostar nos containers, como offices, o conceito 
‘pet friendly’ tinha tudo a ver, por isso adotamos. 
Os animaizinhos são super bem-vindos”, relata.

Leroy Merlin
Quintal Food Park
Eko Business Park
Ondina Comidaria
Plaza Avenida Shopping
RioPreto Shopping Center
Shopping Iguatemi
Shopping Cidade Norte
Day Off Café
Café Conchego

CONFIRA ALGUNS LOCAIS QUE ADOTARAM O CONCEITO ‘PET FRIENDLY’ EM RIO PRETO

21dez 2020 | jan 2021  |
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INICIATIVAS SOCIAIS LIDERADAS POR MULHERES 
TRANSFORMAM VIDAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Mulher é sinônimo de força e 
determinação. Quando adicionamos 
a estes adjetivos a dedicação para 

promover o bem ao próximo, o resultado é 
grandioso! Entre projetos sociais realizados em 
São José do Rio Preto, que ajudam e transformam 
a vida de muita gente, três se destacam e são 
liderados por mulheres de garra, que inspiram 
essa e as próximas gerações.
 Um deles é o Instituto As Valquírias, 
fundado por Amanda Oliveira. Desde a criação 
em 2009, com o grupo musical As Valquírias, 
o projeto já impactou a vida de mais de 60 mil 

COMPORTAMENTO

pessoas, a maioria meninas e mulheres em 
situação de pobreza. 
 Atualmente, o instituto assiste 1.139 
famílias e, anualmente, garante 98 mil refeições. 
Além disso, oferece atendimento para crianças no 
contraturno escolar, capacitação e qualificação 
de mulheres para o mercado de trabalho e 
atendimentos gratuitos na área jurídica, estética 
e saúde.
 Muita gente não sabe, mas o projeto 
leva o nome de uma mulher que motivou e 
transformou a vida da Amanda. “Eu nasci em 
uma favela na zona sul de São Paulo. Ainda na 

Por Priscila Carvalho

MULHERES
que inspiram

Coordenadora da Cooperlagos, Tereza Marta 
Pagliotto, sabe a importância do incentivo
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infância, eu e minha família nos mudamos para 
São José do Rio Preto. Minha mãe me matriculou 
em um projeto social na esquina da minha casa, 
lá conheci uma professora chamada Valquíria, 
e vi minha vida ser transformada. Eu cresci, me 
tornei mulher, musicista, empreendedora social 
e resolvi multiplicar o impacto. Sinto que estou 
devolvendo para o mundo aquilo que me foi 
dado”, comenta Amanda, hoje CEO do Instituto 
As Valquírias.
 Colaborar com o desenvolvimento da 
sociedade é uma das missões da Unimed Rio 
Preto,  que busca atuar em parceria com projetos 
de responsabilidade social. “A Unimed é parceira 
do Instituto As Valquírias e nos ajuda a promover 
desenvolvimento sustentável não só em prol do 
instituto, mas em nível global. Com o apoio deste 
grande negócio na área da saúde nos sentimos 
fortalecidas. A Unimed e a responsabilidade 
social andam de mãos dadas. Se os pássaros têm 
asas, nós temos a Unimed”, destaca Amanda.

 Outro grande projeto rio-pretense que 
promove o desenvolvimento sustentável é a 
Cooperlagos (Cooperativa Social de Coleta 
Seletiva, Beneficiamento e Transformação de 
Materiais Recicláveis em São José do Rio Preto). 
 Desde 2009, a coordenadora da 
Cooperlagos, Tereza Marta Pagliotto, atua no 
projeto. Antes como funcionária e, atualmente, no 
cargo de coordenação, mas sempre com o desejo 
único de transformar e melhorar a vida das 
pessoas. “Hoje, somos um grupo de 63 catadores 
associados e, destes, 80% são mulheres que são 
responsáveis financeiramente por suas famílias”, 
pontua.
 O projeto atua na execução do trabalho de 
educação ambiental, coleta seletiva e destinação 
dos resíduos recicláveis, além de enfrentar três 
frentes de desafios do mundo contemporâneo: 
inclusão social, geração de trabalho e renda e 
preservação ambiental.
  A Unimed Rio Preto possui longa 

parceria com a Cooperlagos, principalmente para 
a implantação de coleta seletiva e destinação 
correta dos resíduos gerados nas unidades da 
cooperativa médica. “A Unimed assume seu papel 
de responsabilidade socioambiental e, além da 
parceria com a cooperativa, também nos apoia 
com o envio de EPIs (uniformes) e capacitação 
com encontros socioeducativos, o que também 
é importante para o desenvolvimento dessas 
pessoas”, afirma Tereza.
 Projetos que dão voz a mulheres, 
mães e líderes de família colaboram com o 
fortalecimento e crescimento profissional 
dessas trabalhadoras,  que encontraram na 
costura formação profissional e a independência 
financeira.
 Coordenada pela Maria Cecília Nunes, a 
Coopeve (Cooperativa de Trabalho na Produção 
de Vestuário de São José do Rio Preto) é exemplo 
disso. A iniciativa abre um leque de oportunidades 
e trabalho para muitas costureiras inscritas na 
cooperativa.
 No ano passado, a Unimed Rio Preto 
promoveu uma ação social em que a Coopeve 
desempenhou importante papel para a produção 
de cinco mil máscaras de tecido, que foram 
distribuídas gratuitamente para idosos e 
colaboradores do Asilo de Schmitt, Lar Esperança, 
Lar de Bêtania, Lar São Vicente de Paulo, Lar dos 
Velhinhos de Mirassol e Abrigo de São José, de 
Olímpia.
 O material foi confeccionado pelas 
45 cooperadas, todas ex-alunas de cursos 
profissionalizantes promovidos pela Prefeitura, 
que têm na costura suas fontes de renda. 
Segundo Maria Cecília, a produção das 
costureiras é fundamental para a renda mensal 
delas. “Iniciativas como a da Unimed Rio Preto 
contribuem muito para isso, ainda mais em um 
momento delicado como este em que muitas 
famílias estão dependendo exclusivamente desta 
renda”, afirma.

Amanda transforma vidas por meio do Instituto As 
Valquírias

Maria Cecília está à frente da Coopeve
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SAIBA COMO PREVENIR E TRATAR AS DORES QUE TAMBÉM 
ATINGEM JOVENS E ATÉ CRIANÇAS

Por Tatiana Pires

Quando se fala em dor nas articulações, 
o problema logo é associado aos idosos. 
De fato, essa é uma doença que atinge 

principalmente pessoas acima dos 60 anos. O 
motivo é que o distúrbio é causado pelo desgaste 
das cartilagens presentes nas articulações, 
como joelhos e quadris. No entanto, tem-se 

ARTICULAÇÕES

PREVENÇÃO

Cuide das suas

observado tais desgastes em um novo público 
cada vez mais jovem, e até em crianças.
 De acordo com o ortopedista membro 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia (SBOT), Márcio Gomes 
Figueiredo, as causas dessas dores são diversas, 
podendo ir desde alterações relacionadas ao 
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crescimento, problemas por excesso e/ou erros 
nos exercícios físicos, obesidade, “desgastes” do 
próprio envelhecimento (artrose) e, até mesmo, 
doenças inflamatórias sistêmicas - que são a 
minoria dos diagnósticos.
 No caso das crianças, as dores nas 
articulações, conforme o especialista, estão 
primeiramente associadas ao crescimento. “São 
dores que terão um começo, meio e fim bem 
determinados e não deixarão sequelas para 
a vida adulta. Entre elas estão as ‘canelites’, 
relacionadas aos pés planos da criança, e as 
osteocondrites, sendo a de Sever, dores no 
calcanhar mais frequente em meninos, e a de 

Osgood-Schllater, dores no joelho nas meninas”, 
explica Figueiredo.
 Já na adolescência, o sedentarismo 
e o sobrepeso têm papel importante para o 
surgimento das dores articulares. “Adolescentes 
que nunca fizeram atividade física regular vão 
para academias, por orientação médica ou em 
busca de um corpo mais atlético, sofrem as 
consequências do sedentarismo e sobrepeso, 
vindo a ter dores. Fazer exercícios que não são 
adequados, e para os quais o corpo não tem 
preparo ainda, também pode contribuir para o 
problema”, orienta o ortopedista.
 Um exame clínico adequado é capaz 
de direcionar para o diagnóstico das dores 
articulares. Segundo o especialista, em sua 
maioria, apenas a radiografia simples já mostra 
o problema e orienta para o tratamento. “Em 
algumas situações, faz-se necessário o uso de 
exames mais elaborados”.
 Descoberta a causa da dor, o médico irá 
indicar o melhor tratamento, como controle 
de peso e adequação de exercícios. Já quando 
as dores estão relacionadas às doenças 

metabólicas como, por exemplo, a artrite 
reumatoide, o tratamento deve ser conduzido 
por especialista. Nestes casos, o reumatologista 
é o mais indicado”, recomenda o ortopedista.
 Por isso, é fundamental aos iniciantes 
buscar orientação profissional quando 
decidirem iniciar um esporte. O educador 
físico Fábio Jota afirma que a prevenção para 
muitas dores está na atividade física. “Praticar 
exercício de forma frequente é fundamental, 
já que o sedentarismo acarreta diversas 
disfuncionalidades na saúde. Mas sempre com 
orientação de um profissional”, afirma Jota.

Pernas e coxas: fique em pé, dobre o joelho 
para trás e segure a perna com uma das 
mãos, levando próximo aos glúteos;

Posterior da coxa: sente-se ao chão, estique 
as pernas e tente tocar os pés;

Músculos da panturrilha: deixe a perna 
esticada e dobre o calcanhar, volte à posição 
inicial e reinicie;

Costas: entrelace as mãos e estique os braços 
para cima em direção ao teto;

Braços: estique um dos braços e com a mão 
segure a outra em direção ao solo.

UMA BOA DICA PARA PREVENIR 
AS DORES NAS ARTICULAÇÕES É 
ALONGAR-SE. CONFIRA ALGUNS 
MOVIMENTOS SIMPLES QUE VOCÊ 
PODE FAZER EM CASA:

Fonte: educador físico Fábio Jota
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CENTRAL COMBATE CORONA 
RECEBEU MAIS DE 18 MIL 
TELEFONEMAS EM 2020

PELO TELEFONE
Orientações

Por Mariana Peron

Desde o início da pandemia de Covid-19, a 
equipe de telemonitoramento da Unimed 
Rio Preto, serviço criado inicialmente 

para o acompanhamento de beneficiários com 
doenças crônicas, precisou se adaptar a uma 
nova realidade.
 Os profissionais que atuam no local 
passaram a tirar dúvidas, dar orientações e 
direcionamento para pacientes com suspeita 
da doença, além de monitorar os casos com 
diagnóstico positivo.
 O objetivo foi estabelecer um canal 
direto para que o beneficiário pudesse, por 
exemplo, buscar informações sobre o novo 
coronavírus, tirar dúvidas sobre sintomas da 
nova doença, novos fluxos internos e, até mesmo, 
se deveria buscar ajuda presencial em um pronto 
atendimento. 
 O serviço, acionado gratuitamente pelo 
telefone (17) 3513-7657, ganhou o nome de 
“Canal Combate Corona” e, ao longo de 2020, 
recebeu mais de 18 mil ligações de clientes 
Unimed Rio Preto em busca por informações com 
credibilidade, orientações e direcionamentos 
sobre a Covid-19. Os atendimentos tiveram 

uma resolutividade de 93%, ou seja, a cada 100 
ligações, 93 foram resolvidas apenas com o 
contato telefônico.
 Desde o mês de novembro, esse serviço 
passou a atender das 8h às 20h, inclusive aos 
fins de semana e feriados. Além de receber as 
solicitações dos beneficiários, os profissionais 
também atuam na busca ativa, telefonando para 
os clientes com diagnóstico positivo de Covid-19 
para monitorar e auxiliar tirando dúvidas sobre o 
tratamento e  orientando rapidamente caso haja 
alguma necessidade de reavaliação, por exemplo.
 Paralelamente ao trabalho da Covid-19, 
os profissionais ainda dão suporte às Linhas de 
Cuidado da Atenção Integral à Saúde (Diabetes, 
Hipertensão, Obesidade, Tabagismo, Dor Crônica, 
Idosos Frágeis) e realizam a busca por clientes 
Unimed que possam necessitar de cuidados 
relativos a fatores de risco e doenças crônicas.
 “Este serviço veio para ficar. Hoje 
estamos focados nos atendimentos da Covid-19. 
Aliás, colocamos este serviço à disposição de 
todos os clientes que tenham dúvidas sobre a 
doença, como se precisam ou não ir ao Pronto 
Atendimento. Trata-se de um canal eficiente, 
prático e ágil. Por isso, temos certeza de que 
ampliaremos ainda mais sua atuação daqui pra 
frente”, afirma o diretor executivo de Saúde da 
Unimed Rio Preto, Fulvio Rogerio Garcia. 

INOVAÇÃO
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CORPORATIVO

UNIMED RIO PRETO OFERECE 
OPÇÕES DE PLANOS EMPRESARIAIS 
PARA EMPREENDIMENTOS DE 
QUALQUER TAMANHO 

Por  Rodolfo Borduqui

Nunca os cuidados com a saúde e qualidade 
de vida estiveram tão em evidência. E em 
meio à pandemia e tantas restrições, muitos 

empresários perceberam a necessidade de oferecer 
aos colaboradores um plano de saúde de qualidade 
que garanta segurança e tranquilidade.
 Cuidar da saúde de quem cuida todos os 
dias do seu negócio. Este passou a ser o objetivo da 
maioria dos empresários, inclusive os pequenos. 
Mas o que muitos não sabem é que não é preciso ter 
dezenas de funcionários para contratar um plano 
empresarial. Qualquer empresário pode fazer isso, 
independentemente do número de colaboradores.
 O plano de saúde é um dos benefícios 
mais importantes que podem ser oferecidos 
por uma empresa. Aquelas que investem nesse 
auxílio demonstram valorização de seu capital 
humano. Além de ser um diferencial competitivo 
no mercado, o benefício também proporciona 
maior produtividade, reduz o número de faltas 
por doenças e traz mais tranquilidade e segurança 
para os colaboradores e empregadores.
 A Unimed Rio Preto, por exemplo, oferece 

planos corporativos flexíveis e acredita que este é 
um benefício de valor para o funcionário e para o 
empresário. São opções para todos os objetivos e 
tamanhos de empresas. 
 Uma ótima opção é o plano Unimed 
Company. Com ele, o próprio empresário pode 
determinar os valores de coparticipação, adaptando 
às necessidades da sua empresa. São duas opções 
de coparticipação, 30% ou 50%, ambas com teto de 
custos por procedimento. Dessa forma, a segurança 
financeira da empresa está garantida com o 
limitador mensal de gastos com coparticipação.
 Este plano garante ainda atendimento 
rápido e eficiente aos colaboradores, uma vez 
que 95% dos procedimentos são liberados on-
line. Eles contam também com mais de 1,5 mil 
médicos especialistas, a maior rede de clínicas e 
laboratórios credenciados e complexo de saúde 
próprio.
 “Garantir um ótimo plano de saúde para os 
seus colaboradores é a melhor maneira de cuidar 
também do seu negócio. Qualquer empresário pode 
oferecer este benefício aos funcionários. Fale com 
nossa equipe comercial e conheça nossas opções”, 
afirma o presidente do Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.
 Para mais informações sobre os planos, 
basta acessar www.unimedriopreto.com.br

EMPRESARIAL
Saúde



30 |  fev | mar 2021

Criados para executar desde as tarefas mais 
comuns como acender uma lâmpada, até as 
mais elaboradas como pesquisar preços de 

determinados produtos e fazer contas complexas, 
os assistentes virtuais vêm se tornando algo cada 
vez mais comuns no cotidiano das pessoas. 
 Baseados em inteligência artificial, os 
softwares, junto com um sistema de algoritmos, 
proporcionam mais praticidade e conforto, 
simplificando a rotina de quem tem um aparelho 
desses em casa. 
 A responsável por popularizar o uso 
desses sistemas foi a Siri, inteligência artificial 
da Apple, lançada em outubro de 2011. Desde 
então, os aparelhos acionados por comando de 
voz têm dominado o mercado. 
 Atualmente, os mais populares são 
justamente aqueles criados por grandes nomes: 
Alexa, da Amazon; Google Assistente, do Google; 
Cortana, da Microsoft; além da pioneira Siri, da 
Apple.
 Tocar música, podcasts e notícias, 
responder perguntas e pedir conselhos, definir 
timer e alarmes e sincronizar agenda, ter 
informações sobre o tempo e trânsito, solicitar 
um carro ou pedir comida em aplicativos são 
algumas das inúmeras possibilidades de uso dos 
assistentes virtuais mais conhecidos no mundo. 
 Para o publicitário Ronaldo Nunes, a 

DISPOSITIVOS JÁ FAZEM PARTE DO DIA A DIA 
DE MUITAS CASAS NO BRASIL E NO MUNDO

TECNOLOGIA

Por Mariana Peron

ASSISTENTES VIRTUAIS
A era dos

Alexa é a aquisição mais certeira para quem 
quer otimizar tempo sem gastar demais. Além de 
pedir para que toque músicas, o publicitário tem 
o hábito de contar com o aparelho para conferir 
a previsão do tempo, fazer pesquisas de preços 
e organizar a agenda. “Minha profissão é cheia 
de prazos e exige uma boa organização. A Alexa 
tem me ajudado muito com isso”, afirma Nunes.
 Uma coisa é certa: essa tendência veio 
para além de uma transformação social. Os 
assistentes virtuais vieram para revolucionar 
a maneira como as pessoas lidam com a 
informação e com suas casas, uma vez que esses 
aparelhos permitem, juntamente com outros 
dispositivos, automatizar boa parte das ações 
como ligar e desligar aparelhos, entre outros.
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