
1abr | mai 2021  |

A
N

S 
n.

º3
35

10
0

abr/mai 2021 Nº 91
PREVENÇÃO
Vacinação contra a gripe 
tem início com drive-thru
no Plaza Avenida Shopping

RECONHECIMENTO
Unimed Rio Preto tem a 
melhor nota de IDSS entre
as operadoras da cidade

Com a Unimed Rio Preto, você pode adquirir
um plano de saúde sem sair de casa

VENDAS ON-LINE
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Primeirament, e gostaria de me apresentar. 
Meu nome é José Luis Crivellin, o novo 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto. Pelos próximos três anos, 
estarei aqui com vocês assinando o editorial 
da Revista Viva Unimed, importante veículo 
de comunicação de São José do Rio Preto, que 
traz informações pertinentes e confi áveis sobre 
saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Continuamos em pandemia e não podemos 
baixar a guarda com relação à prevenção da 
Covid-19. Manter o distanciamento social, 
fi car em casa quando possível, higienizar 

sempre as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, usar a máscara 
corretamente e evitar ao máximo tocar o rosto são medidas básicas que já 
devem fazer parte do rotina de todos.

Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da pandemia em nosso 
País, por isso não é hora de reduzir os cuidados. Não importa idade, sexo, 
condição fi nanceira. Todos estão suscetíveis a esta doença que ainda não 
tem tratamento específi co e pode matar. 

Já existem vacinas, mas ainda não disponíveis a todos. Claro que é uma 
esperança, mas, pelas projeções, ainda deve demorar para que todos sejam 
vacinados. Enquanto isso, vamos nos cuidar, pensar em nossos parentes, 
pais, avós. Não aglomere, proteja-se e cuide de quem está próximo de 
você.  

No mês de abril, a Unimed Rio Preto iniciou a campanha de vacinação 
contra a gripe. Uma vacina muito importante e que precisa ser tomada 
todos os anos. Montamos mais uma vez um drive-thru no Plaza Avenida 
Shopping para facilitar o acesso de todos e garantir a segurança. Após o 
término, em 17 de abril, a vacina continuará disponível no Espaço Unimed 
#CuidarDeVocê, que fi ca no primeiro piso do Plaza. Todos podem tomar, é 
aberto à população, mas clientes Unimed têm descontos especiais.

Outro complicação, especialmente nesta época do ano, com a qual 
precisamos ter atenção é a dengue. O problema, já conhecido de nós, 
está acometendo muitas pessoas na nossa cidade. Os números são 
preocupantes. Proteja-se e faça sua parte. Evitar a dengue é muito fácil, 
basta acabar com os possíveis criadouros do mosquito transmissor, ou 
seja, qualquer recipiente que possa acumular água dentro e fora de casa.

Se cada um fi zer a sua parte com relação a essas medidas de saneamento, 
vamos conseguir vencer esta batalha. Posso contar com vocês? Esta 
edição da revista traz uma matéria especial sobre o tema. Não deixe de ler 
e compartilhar com seus amigos, vizinhos e parentes.

Na revista Viva Unimed, você também irá conhecer o novo Canal de 
Vendas On-line da Unimed Rio Preto. Por meio dele, você pode adquirir 
um plano Unimed sem sair de casa, tudo pelo computador ou smartphone. 
Acesse vendas.unimedriopreto.com.br e conheça. Um abraço e tenha uma 
ótima leitura!

José Luis Crivellin
Presidente do Conselho de 

Administração 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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UNIMED RIO PRETO INAUGURA 
NOVA SALA DE INCENTIVO AO 
ALEITAMENTO MATERNO

Com objetivo de proporcionar conforto e 
praticidade para as colaboradoras que 
retornam da licença maternidade e precisam 

amamentar os filhos, a Unimed São José do Rio 
Preto, por meio do Projeto Coala, inaugurou mais 
uma sala de amamentação exclusiva. 

A primeira, já em funcionamento desde 2020, fica 
no Complexo de Saúde Unimed. A nova sala foi 
instalada na Sede Administrativa da Unimed Rio 
Preto, que fica na avenida Bady Bassitt.

Neste primeiro momento, as salas de amamentação 
irão beneficiar as colaboradoras da Unimed Rio 
Preto, que poderão usar as salas durante o horário 
de trabalho. A ambientação e montagem das salas 
conta com parceira da loja Fralda&Cia.

SOCIAL

“A Unimed Rio Preto sempre teve como objetivo 
incentivar o aleitamento materno. Isso é muito 
importante para garantir a saúde dos bebês e das 
mamães. Oferecer um local adequado para isso é 
um dos compromissos do Coala. Temos certeza de 
que o projeto será muito importante para todos”, 
afirma o presidente do Instituto Unimed São José 
do Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.

As salas são montadas em locais tranquilos e 
climatizados e contam com poltrona, pia para 
higienização, bomba para tirar leite (caso seja 
necessário), decoração especial e muito mais. 
Tudo para que a mãe se sinta confortável e 
acolhida neste momento.

COALA
Projeto

Por Rodolfo Borduqui

O presidente do Instituto Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir 
Greque, junto com o presidente do Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin, e a pediatra 
incentivadora do projeto, Célia Regina R. F. dos Santos.
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UNIMED RIO PRETO TEM A MELHOR 
COLOCAÇÃO NO IDSS ENTRE AS 
OPERADORAS DE SAÚDE DA CIDADE

Por Rodolfo Borduqui

Nota
MÁXIMA!

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) acaba de divulgar o Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar – 

IDSS, que faz parte do Programa de Qualificação 
das Operadoras 2020 (ano-base 2019). A Unimed 
São José do Rio Preto foi destaque novamente ao 
conquistar nota máxima e a melhor colocação 
entre as operadoras da cidade.
 
Pela segunda vez, a Unimed Rio Preto recebeu 
nota 1, índice máximo de desempenho.  O valor é 
muito superior à média geral do setor no mesmo 
período, que foi de 0,8011.
 
O IDSS atribui notas, que vão de 0 (mínima) 
a 1 (máxima), às operadoras com base na 
avaliação de indicadores em quatro dimensões: 
Qualidade e Atenção à Saúde; Garantia de Acesso; 
Sustentabilidade de Mercado; Gestão de Processo 
e Regulação. 

Por isso, o IDSS é referência para o mercado e para 
os clientes e é considerado importante ferramenta 
para o consumidor na hora de escolher e adquirir 
um plano de saúde, por exemplo.
 
“Essa avaliação é muito importante para o setor 
e para todos os mais de 260 mil clientes e 1.500 
cooperados, pois reflete a qualidade dos serviços 
prestados pela Unimed Rio Preto em toda área 
de atuação, nos colocando entre as principais 
empresas de saúde suplementar do Brasil”, afirma 
o presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.

ANS
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UNIMED RIO PRETO 
DISPONIBILIZA DRIVE-THRU
NO PLAZA AVENIDA SHOPPING 
PARA APLICAÇÃO DAS DOSES

Assim como foi realizado em 2020, a 
Unimed Rio Preto tem novamente este 
ano um drive-thru para aplicação da 

vacina contra a gripe. O sistema funciona no 
estacionamento do Plaza Avenida Shopping, 
com entrada pela avenida Romeu Strazzi, até 
o dia 17 de abril. A iniciativa foi tomada tanto 
para facilitar o acesso quanto para garantir a 
proteção e o distanciamento social por conta 
da pandemia de Covid-19. 

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra 
gripe é 100% segura e eficaz. Porém, devido às 
novas cepas do vírus que surgem com o tempo, 
ela precisa ser tomada todos os anos para 
garantir a proteção. 

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 a 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.

Além da vacina contra a gripe, está disponível 
também no drive-thru a Prevenar 13, que 
ajuda a proteger o organismo contra 13 
tipos diferentes da bactéria Streptococcus 
pneumoniae, responsável por doenças como 
pneumonia, meningite, sepse, otite média, por 
exemplo. 

O drive-thru da Unimed Rio Preto, no Plaza 
Avenida Shopping, funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, 

Por Rodolfo Borduqui

PREVENÇÃO

A GRIPE
Vacinação contra
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das 8h às 14h. As vacinas estão disponíveis 
para toda a população. Porém, clientes têm 
desconto especial no valor das doses. Para 
mais informações, basta entrar em contato 
pelo telefone (17) 3202-1112. 

As demais vacinas disponíveis na Unidade 
de Vacinação continuarão a ser aplicadas no 
Espaço Unimed #CuidarDeVocê, localizado no 
primeiro piso do Plaza Avenida Shopping.

Ação Solidária

Em parceria com o Instituto Unimed São José 
do Rio Preto, também até 17 de abril, está sendo 
realizado um Drive-Thru Solidário. O objetivo 
é arrecadar alimentos não perecíveis que são 
revertidos para instituições filantrópicas da 
cidade. Qualquer pessoa pode doar, cliente 
Unimed ou não. Para isso, basta ir até o Drive-
thru da Unimed Rio Preto no Plaza Avenida 
Shopping. 
 
“Estamos vivendo um momento muito 
delicado por conta da pandemia. Por isso, 
decidimos abraçar mais esta campanha 
solidária. Queremos mobilizar toda população 

para a causa que é tão importante. Com ajuda e 
participação de todos, certamente poderemos 
ajudar muitas famílias da nossa cidade”, afirma 
o presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.
 
Buscando sempre fortalecer ações solidárias, a 
Rissi Contabilidade Médica aderiu à campanha 
e doou 50 cestas básicas. “Ajudar o próximo está 
no DNA da Rissi. Nosso objetivo é contribuir 
com iniciativas que promovam o bem da 
nossa cidade. Por isso, decidimos colaborar 
com essa campanha que tem grande valor, 
principalmente para o momento que estamos 
vivendo”, afirma José Eduardo Rissi, contador 
e diretor da Rissi Contabilidade Médica.

A empresa Rissi Contabilidade Médica doou 50 cestas básicas para a campanha 

Drive-thru montado 
no Plaza Avenida 

Shopping
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Ter um plano de saúde sempre foi prioridade 
para a maioria das pessoas. Ainda mais 
neste momento com as incertezas da 

pandemia e a importância de se buscar cada vez 
mais qualidade de vida e bem-estar.
 
Ciente disso, a Unimed Rio Preto inova mais uma 
vez. Agora, você pode adquirir um plano de saúde 
que atenda todas as suas necessidades sem sair 
de casa, tudo por meio do novo Canal de Vendas 
On-line pela internet.
 
De forma simples e totalmente intuitiva, é possível 
conhecer os tipos de planos disponíveis, escolher 

NOVO CANAL DA UNIMED RIO PRETO 
PERMITE ADQUIRIR UM PLANO
DE SAÚDE SEM SAIR DE CASA

PRATICIDADE

o que melhor se encaixa ao seu perfil, simular os 
valores e finalizar a contratação. 

Se preferir, é possível ainda fazer toda simulação 
e solicitar o contato de um vendedor para tirar 
alguma dúvida ou conversar on-line com um 
consultor por meio de chat. Muito mais vantagens, 
praticidade e segurança para os clientes. 

“Com a implantação desta nova ferramenta, a 
Unimed Rio Preto se destaca na modernização 
de comercialização de serviços de saúde. Este 
processo vem ao encontro do nosso objetivo de 
sermos uma empresa digital e em constante busca 
pela inovação. A área comercial está preparada 
para esta virada, com a certeza de que estamos 
inovando para darmos mais agilidade, conforto 
e segurança aos nossos clientes”, explica o 
diretor Comercial da Unimed Rio Preto, Ubirajara 
Zacharias. 

Segundo o Diretor Geral da Unimed Rio 
Preto, Sergio Maciel, “com a nova ferramenta, 
reforçamos o nosso posicionamento de ‘Empresa 
Digital’ no mercado. Agora, os potenciais clientes 

Por Rodolfo Borduqui

Vendas
ON-LINE
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podem acessar este canal on-
line pelo nosso aplicativo ou pelo 
portal e adquirir nosso produto 
na sua conveniência, com total 
independência, melhorando ainda 
mais a sua experiência de compra 
conosco”, explica.

No canal de vendas on-line, estão 
disponíveis todas as opções e 
informações sobre os planos 
disponíveis, tanto para Pessoa 
Física quanto Pessoa Jurídica. Basta 
acessar e conferir todos os detalhes 
de forma simples e acessível a 
todos por meio do computador, 
smartphone ou tablet.

“As pessoas buscam cada vez mais 
praticidade e conveniência. Nada 
mais justo do que oferecer a elas a 
oportunidade de adquirir um dos 
melhores planos de saúde do País 
de forma simples e rápida. Por isso 
inovamos mais uma vez e deixamos 
nosso Canal de Vendas ainda mais 

moderno e intuitivo”, explica o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.
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PAIS E RESPONSÁVEIS DEVEM FICAR ATENTOS PARA PROTEGER OS 
PEQUENOS CONTRA A COVID-19

Em um universo de incertezas provocado 
pela pandemia de Covid-19, as dúvidas 
que envolvem os riscos de transmissão 

em crianças também são recorrentes. Afinal, 
os pequenos são menos suscetíveis a contrair 
o vírus? Eles realmente são responsáveis por 
transmitir a doença para os adultos? 

Evidências científicas atuais, identificadas 
pelo Departamento Científico de Infectologia 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
demonstram que a Covid-19 afeta as crianças 
com menos frequência e menor gravidade do 
que os adultos. Os sintomas são mais brandos 
e geram menos hospitalizações.

Mas, ao contrário do que se pensava no 
início da pandemia, na verdade, são os 
adultos que transmitem a doença para as 

crianças. É o que explica a pediatra do Pronto 
Atendimento Infantil da Unimed Rio Preto, 
Bruna Floriano. “É mito dizer que as crianças 
são as responsáveis pela transmissão para os 
idosos e adultos. Os mais velhos que infectam 
as crianças e não o contrário, como se pensava 
no início da pandemia”, explica. 

Por isso, o mesmo cuidado de proteção que um 
adulto tem, precisa ser adotado pelas crianças. 
A regra básica de higienização frequente das 
mãos - com água e sabão – ou uso do álcool 
gel quando não é possível fazer a lavagem 
deve ser aplicada aos pequenos também.  

Já o uso de máscara vai depender da idade. É 
recomendável que crianças maiores de cinco 
anos utilizem a máscara de proteção quando 
estiverem próximas de outras pessoas.  “Para 

Por Elton Rodrigues 

COVID-19
e crianças
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crianças entre dois e cinco anos, o uso deve 
ser supervisionado, e contraindicamos uso 
de máscara em criança chupando chupeta”, 
orienta a pediatra. 

“Já crianças menores de dois anos não devem 
usar máscara porque nesta idade a salivação 
é intensa, as vias aéreas de pequeno calibre 
e a imaturidade motora elevam o risco de 
sufocação”, afirma Bruna.

Cuidados na escola e creche 

Para os pequenos, é importante também 
ensiná-los a tossir ou espirrar em lenço de 
papel ou no braço e cotovelo, nunca nas mãos. 
Isso pode ajudar a evitar a contaminação em 
ambiente escolar, onde os cuidados precisam 
ser redobrados.  

“Todas as vezes que a criança sair de casa 
também é preciso fazer a higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool em gel 
e usar máscaras. Já na escola, é preciso 
distanciamento social na medida do possível 
e o cuidado em relação às máscaras deve 
ser redobrado, sempre verificando se estão 

úmidas. Elas devem ser trocadas com no 
máximo três horas de uso”, orientou a pediatra.
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MANTER AS CASAS LIMPAS PARA EVITAR FOCOS DE DENGUE DEVE 
SER COMPROMISSO DE TODOS

Por Andrea Inocente

A aposentada Adelina Prates, 68 anos, 
é daquelas senhorinhas engajadas 
quando o assunto é dengue. Ela foi 

acometida pela doença duas vezes e afirma: 
“não quero ter mais nenhuma vez, ninguém 
merece!”, diz. Na casa dela, não tem água em 
vaso, muito menos acumulada pelo quintal.  
 
E é ela quem pega no pé da vizinhança. Se 
vê alguém jogando qualquer resíduo num 
terreno que tem no quarteirão, reclama com a 

DO BEM

PREVENÇÃO

Corrente

pessoa e aciona a Prefeitura na hora. “Se todos 
colaborarem, ninguém fica doente, é simples”, 
afirma.
 
E as ações da dona Adelina são as mesmas que 
devem ser multiplicadas pela cidade. Manter a 
vigilância constante e a casa livre de possíveis 
focos do Aedes aegypti, com fiscalização diária, 
é fundamental. A orientação é do biólogo e 
gerente da Vigilância Ambiental, Luiz Feboli 
Filho.
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“Os cuidados são simples. Lavar semanalmente 
os potes de água de animais domésticos com 
água e sabão, olhar a bandeja de água que fica 
atrás da geladeira, evitar manter plantas em água, 
deixar vasos sanitários e ralos tampados, fazer a 
limpeza frequente da caixa d’água e, se chover, 
não deixar em área externa nenhum recipiente 
que possa acumular água”, afirma o gerente. 
 
No caso de condomínios, de casas ou prédios, ou 
mesmo de chácaras, é importante que o gestor 
ou síndico converse e oriente os moradores 
tanto sobre os cuidados diários, como em 
casos de reformas. De acordo com Feboli, 
qualquer caso de dengue gera preocupação, 
pois pode sobrecarregar o sistema de saúde.  
 
Somente neste ano, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, entre janeiro e fevereiro, 
foram confirmados 1.126 casos de dengue 
em Rio Preto e outros 1.376 estavam em 
investigação, até o final de março.
 
Possíveis casos de vizinhos acumuladores, casas 
abandonadas ou descarte irregular de material 
que possa se tornar criadouro do Aedes podem 
ser denunciados por meio do telefone 0800-
770-5870. O atendimento ocorre de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h.

CUIDADOS DENTRO DAS CASAS
E APARTAMENTOS:

Fonte: Ministério da Saúde

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca 
para baixo;

Mantenha lixeirvas bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de 
vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de 
água para animais;

Retire água acumulada na área de serviço, 
atrás da máquina de lavar roupa;

Mantenha o recipiente atrás da geladeira 
sempre seco.
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UNIMED RIO PRETO ELEGE NOVOS MEMBROS DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO

Desde o início de abril, a Unimed São José 
do Rio Preto conta com novo Conselho 
de Administração. Os membros foram 

eleitos por aclamação durante a Assembleia 
Geral Ordinária, realizada no dia 23 de março 

CORPORATIVO

totalmente on-line por conta das restrições 
impostas pela pandemia.

Pelos próximos três anos, a cooperativa médica 
será presidida pelo médico ginecologista José 

Por Rodolfo Borduqui

RUMO
ao futuro

Novo Conselho de 
Administração da
Unimed Rio Preto



21abr | mai 2021  |

Luis Crivellin, vice-presidente na gestão anterior. 
O Conselho de Administração é formado também 
pelo vice-presidente, José Luis Esteves Francisco, 
e pelos conselheiros Atílio Maximino Fernandes, 
Geovanne Furtado Souza, Gilmar Valdir Greque, 
Henrique Gandolfi e Luiz Sergio Ronchi.

“A indicação de Crivellin para ser o novo presidente 
foi muito estratégica e acertada. Durante minha 
gestão, ele pode, como vice-presidente, conhecer 
a fundo as necessidades e os pontos positivos 
da Unimed Rio Preto. Bagagem que certamente 
será essencial para dar continuidade ao nosso 
trabalho de garantir a sustentabilidade da 
cooperativa”, afirma o ex-presidente do Conselho 
de Administração, Helencar Ignácio.

O novo Conselho assume a Unimed Rio Preto 
em meio ao desafio de continuar mantendo a 
excelência dos serviços prestados aos mais de 
260 mil clientes e valorizar ainda mais os 1.500 
médicos cooperados, tudo em meio à pandemia 
de Covid-19. Sempre com transparência, 
compromisso e responsabilidade.

Em 2021, a Unimed Rio Preto completa 50 anos 
de fundação como uma das maiores e mais 
renomadas operadoras de saúde de todo Brasil, 
inclusive do Sistema Unimed. Fruto de muito 
trabalho e planejamento que continuarão a ser 
executados com o compromisso de entregar uma 
Unimed cada vez melhor a todos.

Tornar a empresa 100% digital, investir sempre 
na sustentabilidade social, financeira e ecológica, 
valorizar e oferecer serviços próprios de 

altíssima qualidade, amadurecer ainda mais área 
de Governança, Riscos e Compliance, e inovar 
sempre, com um modelo de negócios moderno 
e que vá ao encontro das necessidades dos 
beneficiários e cooperados, são compromissos da 
nova gestão.

“Estamos muito felizes e honrados em poder 
contribuir ainda mais para o crescimento 
da nossa Unimed. Eu e minha equipe vamos 
trabalhar muito para continuar garantindo 
os melhores serviços e satisfação de cada 
beneficiário e cooperado. Sempre com foco na 
excelência, sustentabilidade e longevidade da 
cooperativa”, afirma o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto, José Luis 
Crivellin.

O ex -presidente, Helencar Ignácio, recebeu 
homenagem durante a posse do novo Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto

José Luis Crivellin, assumiu a presidencia do 
novo Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto
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MAIS OPÇÕES

56 NOVOS MÉDICOS PASSAM A FAZER PARTE DO ROL DE ESPECIALISTAS 
DA UNIMED RIO PRETO

Por Mariana Peron
para os clientes

Desde o início de 2021, a Unimed Rio Preto 
conta com 56 novos médicos cooperados 
que estão à disposição dos beneficiários 
em caso de necessidade. Eles chegam 
para reforçar ainda mais o quadro de 
especialistas da cooperativa, que conta 
agora com mais de 1.500 profissionais de 
altíssima qualidade. 

“Ter novos profissionais todos os anos em 
nossa cooperativa é o que nos permite 
entregar um atendimento de excelência 
para todos os clientes, além de garantir 
todas as exigências da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar”, afirma o presidente 
do Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin.

CONHEÇA OS NOVOS MÉDICOS COOPERADOS:

Adriana Pinto Bellini Miola

Adriano Marcondes Froes

Ana Beatriz Godinho Aranjues Godoy

André Luís De Andrade Bodini

Andreia Tarraf Fernandes

Camila Caetano Cardoso

Carolina Ferreira Neves Pereira

Carolina Ferroni Machado Ribeiro

Claudio Humberto Diogo Jorge

Clayton Luis De Avila

Daniel Terra Fernandes

Daniela Zerezuela Lopes

Danielle Lilia Dantas Tukamoto

Danilo Fernando Martin

Cardiologia

Anestesiologia

Oftalmologia

Pediatria

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Pediatria

Medicina de Família e Comunidade

Ginecologia e Obstetricia

Cardiologia

Pediatria

Anestesiologia

Cardiologia

Pediatria

Cardiologia

EspecialidadeNome

COOPERATIVA
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Diego Novelli Marchioni

Emanuel Pedro De Carvalho Tauyr

Fabricio Beltrame Ferreira

Felipe Oliveira Rodrigues Santos

Fernanda Bagatini Da Cunha

Fernanda Oliveira Azor

Fernanda Rodrigues de Oliveira Mattar

Flávio Quessada

Gabriela Castiglioni Tessari

Gabriela Leite Negreziolo Teixeira

Guilherme Franquim Saccani

Gustavo Botelho Sampaio

Gustavo Gambuggi Pugina

Heloisa Ramazzini Braga Mariani

Jessica Sanmiguel

João Fabio Sadao Sato

João Paulo Chieregatti Amaral

Jordana Cruz Rodrigues Kano

Jose de Mendonça Costa Neto

Juliano Joudatt 

Leandro Cannizza Pacheco

Lívia Morimotta Assis Dos Santos

Lucas da Silva Madureira

Lucas Girade Souza

Luciana Kiyoko Nacano

Luisa Saad Hassem

Maria Francischini Savazi Demian

Mauricio Pozenatto Bicudo

Maykon Manoel Marques Costa

Mayra Coelho Bócoli

Orlando José Costantini Mesquita

Pedro Bigaran Neto

Percival Folchine Trindade

Renato Queiroz Ferreira

Ricardo Vieira Zerati

Stefano Baraldo Paraboli Silva

Stephano Nunes Lucio

Tatiane Batista Almeida

Thaisa Silveira Barbosa

Túlio Fantoni Polimeno

Vanessa Vigna Goulart

Victor Rodrigues Ribeiro Ferreira

Cardiologia

Pneumologia

Urologia

Neurocirurgia

Anestesiologia

Endoscopia e Gastroenterologia

Dermatologia

Clínica Médica

Ginecologia e Obstetricia

Pediatria

Anestesiologia

Neurocirurgia

Ortopedia e Traumatologia

Cardiologia

Dermatologia

Otorrinolaringologia

Ortopedia e Traumatologia

Endocrinologia e Metabologia

Patologia

Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Anestesiologia

Anestesiologia

Dermatologia

Oftalmologia

Ginecologia e Obstetricia

Cardiologia

Reumatologia

Cardiologia

Anestesiologia

Otorrinolaringologia

Urologia

Anestesiologia

Cardiologia

Anestesiologia

Urologia

Endoscopia Digestiva

Clínica Médica

Dermatologia

Oftalmologia

Psiquiatria

Ginecologia e Obstetricia

Cardiologia

EspecialidadeNome
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unimedriopreto.com.brcuide-se
Faça a melhor escolha:
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unimedriopreto.com.brcuide-se
Faça a melhor escolha:
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RECONHECIMENTO

UNIMED RIO PRETO HOMENAGEIA 
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA 
LINHA DE FRENTE DA COVID-19

Por  Andrea Inocente

Há um ano, a enfermeira Claudia Damião Truyts 
atua na linha de frente de atendimento às 
vítimas de Covid-19, no Pronto Atendimento 

Adulto, do Complexo de Saúde Unimed, em Rio 
Preto. No início da pandemia, ela era uma das 
responsáveis pela classificação de risco, logo na 
entrada da unidade. Hoje, atua também nesta função, 
mas diretamente com pacientes com Covid-19, no 
suporte e assistência a eles. 

“Vemos diariamente pacientes graves, a tensão dos 
profissionais de saúde, os cuidados para não se 
contaminar. Esse tipo de situação, que já vivemos 
inúmeras vezes neste período, abala qualquer 
pessoa. Na família mesmo, há exato um ano não nos 
reunimos para mais nada, eu sou a única da área da 
saúde, alerto eles diariamente”, afirma a enfermeira. 

Como Claudia, pelo menos outros 500 funcionários 
da Unimed Rio Preto têm convivido com situações 
semelhantes.

Como forma de valorizar esse trabalho, feito com 
profissionalismo, dedicação e garra, a Unimed Rio 
Preto homenageou, no último mês de março, todos 
os colaboradores que têm atuado diretamente no 
atendimento aos pacientes.

“Desde o início da pandemia, a Unimed oferece 
acompanhamento aos profissionais da linha de 
frente com ajuda psicológica. E isso tem sido 
muito importante. Nosso time, nossos profissionais, 
precisam deste reconhecimento, são pessoas 
dedicadas que muitas vezes evitam a família para 
estar aqui dia a dia, dando o melhor pela empresa 
e pela vida de cada paciente”, afirma o gerente 
de Gestão de Pessoa da Unimed Rio Preto, Felipe 
Augusto Marim.

“Temos muito orgulho dos nossos profissionais, 
que não medem esforços para garantir a excelência 
dos serviços prestados aos nossos cooperados e 
beneficiários. Eles são fundamentais, ainda mais neste 
momento delicado. Seremos eternamente gratos”, 
afirma o presidente do Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.

DA SAUDE

Profissionais da linha de frente da Unimed Rio Preto foram 
homenageados em reconhecimento pelo trabalho

Nossos heróis
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A pandemia mudou muita coisa na rotina, 
até trouxe de volta hábitos antigos como 
o de levar água e marmita para o trabalho, 

escola, entre outros lugares. Isso se deve às 
recomendações para que se evite compartilhar 
itens do dia a dia como garrafas, copos, canudos e 
marmitas. Por isso, diante do cenário de pandemia, 
adquirir esses objetos é uma atitude preventiva 
que traz conforto e segurança.

Com essa realidade, a venda de garrafas térmicas, 
marmitas e canudos retornáveis aumentou 
significativamente nos últimos meses. Um 
exemplo são os proprietários da loja Riquezas 
da Roça, que investiram ainda mais na venda de 
garrafas d’água térmicas. 

“Os clientes procuram garrafas que possam 
levar para qualquer lugar, sem precisar utilizar 
recipientes plásticos ou bebedouros públicos. Eles 
querem unir praticidade e segurança em uma só 
compra. Com a pandemia, a busca cresceu 60%, 
um mercado que deve continuar aquecido por um 
bom tempo”, explica a empresária Lígia Barreto.

Ter e usar seus próprios objetos podem, sim, ser 
uma boa opção para quem quer se prevenir ainda 
mais. Porém, é preciso alguns cuidados para que 
não ocorra o efeito contrário. Higienizar muito 

USO DE GARRAFAS, MARMITAS, COPOS E CANUDOS 
RETORNÁVEIS CRESCE DURANTE A PANDEMIA

HÁBITOS

Por Mariana Peron

NA ROTINA
Mudança

bem as garrafas e marmitas com água e sabão 
sempre antes e depois do uso é fundamental.

O infectologista do Serviço de Prevenção e 
Controle de Infecção da Unimed Rio Preto, Inaldo 
Junior, diz que ter uma garrafa d’água individual é 
importante, mas que se deve ter atenção ao tocar 
o rosto e a máscara no antes e depois de manusear 
esses objetos. “Higienize as suas mãos da maneira 
correta, lateralize a máscara, beba água e higienize 
suas mãos novamente antes de colocá-la de volta 
no rosto”, explica.

Outra recomendação importante do infectologista 
é prestar atenção ao manusear esses objetos e 
também com a limpeza do ambiente. “Faz parte 
das boas práticas de higiene, por exemplo, não 
encostar sua garrafa no bico da torneira. Por isso, 
a gente deve manter o ambiente limpo e ser o 
mais higiênico possível”, orienta.

O especialista também alerta sobre o hábito 
de compartilhar alimentos e bebidas. “Não é 
o momento de dividir sua marmita ou bebida 
com algum colega. A recomendação é que cada 
um leve o seu e faça a refeição com o maior 
distanciamento social possível e, após terminar 
de comer, coloque a máscara imediatamente”, 
reforça o médico.
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MÉDICOS COOPERADOS SÃO 
HOMENAGEADOS EM DIFERENTES 
PRÉDIOS DA UNIMED RIO PRETO

RECONHECIMENTO
Homenagem e

Por Tatiana Pires

Valorizar os médicos cooperados é um 
compromisso constante da Unimed Rio 
Preto, assim como reconhecer a importância 

de cada um junto à cooperativa. Neste sentido, 
três prédios que abrigam serviços próprios em 
São José do Rio Preto e Olímpia agora contam 
também com homenagens a importantes 
cooperados, dois deles falecidos recentemente. 
 
No Espaço Unimed #CuidarDeVocê, localizado 
no Plaza Avenida Shopping, foi descerrada uma 
placa em homenagem ao cirurgião Manoel Carlos 
Libano do Santos. Já no Espaço Viver Bem, também 
em Rio Preto, o homenageado será o clínico Carlos 
Roberto Seixas. Já o Pronto Atendimento da 
Unimed Rio Preto em Olímpia foi o local escolhido 
para homenagear o cirurgião Nilton Roberto 
Martines.

Duas cerimônias de descerramento das placas de 
homenagem já foram realizadas e reuniram apenas 
alguns parentes dos médicos e representantes da 
Unimed Rio Preto (em respeito aos protocolos de 
distanciamento social). 

Para o filho do médico Manoel Carlos Libano 
do Santos, Hélio Ignácio Cherubini dos Santos, 
a homenagem foi um momento emocionante. 
“Apesar de ter sido restrita, ficamos muito 

emocionados e lisonjeados. Reforça que meu pai 
cumpriu a missão dele aqui. Ele nos deixou seu 
exemplo de honestidade e gratidão e nos ensinou 
que tudo que formos fazer é preciso fazer com 
amor, e também como ser resiliente, apesar das 
dificuldades, principalmente em períodos como o 
que estamos vivendo”, afirma.

Em nome da família de Nilton Roberto Martines, 
um de seus filhos, Fabio Martinez, disse que 
todos se sentiram gratificados. “Ficamos felizes 
por terem reconhecido o trabalho do meu pai. E o 
fato dele ser um dos homenageados é uma grande 
honra pra família. Meu pai deixou um legado de 
trabalho, honestidade e dedicação à Santa Casa, à 
cidade de Olímpia e à saúde das pessoas”, explica. 

Já a cerimônia para o descerramento da placa em 
homenagem ao médico Carlos Roberto Seixas foi 
adiada por conta da pandemia. Mas desde já, ele 
agradeceu o reconhecimento que será de muita 
emoção em uma oportunidade futura.

“Além de profissionais respeitados que foram 
exemplo para a medicina, sociedade, amigos e 
familiares, eles também contribuíram muito para 
o crescimento e a história da Unimed Rio Preto. 
Por isso, nada mais justo do que esta homenagem, 
um exemplo do legado que eles deixaram para 
todos nós”, afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, José Luis 
Crivellin.

AGRADECIMENTO

O Espaço Viver Bem abrigará 
homenagem ao cooperado 

 Carlos Roberto Seixas
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Homenagem ao Dr. Nilton Roberto Martines, em Olímpia

Homenagem ao Dr. Manoel Carlos Libano do Santos, em Rio Preto
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QUERIDINHAS DO MOMENTO EM EDIFÍCIOS, AS PISCINAS 
NO ROOFTOP VIERAM PARA FICAR

Sinônimos de elegância e sofisticação em qualquer 
projeto, as piscinas instaladas nos terraços se 
tornaram uma ótima opção para espantar o calor 

e ainda receber, de presente, uma das melhores vistas 
da cidade. 

Tendência e um diferencial recente de grandes projetos 
de arquitetura em São José do Rio Preto, as piscinas 
localizadas no alto dos empreendimentos, os rooftops, 
oferecem a opção de aproveitar os momentos de lazer 
em família com conforto, segurança e, acima de tudo, 
privacidade.

De acordo com o arquiteto Daniel Ribeiro, o 
crescente desenvolvimento de centros urbanos e, 
consequentemente, a especulação e valorização das 
áreas, tendem a deixar os terrenos cada vez menores, 
exigindo dos profissionais soluções que gerem um 
produto final que atenda às demandas de mercado. 

“Visando características de ‘clube’, com completas áreas 
de lazer, o aproveitamento do rooftop veio como uma 
solução inteligente, além de estética, agregando muito 
valor aos empreendimentos imobiliários. Optar por este 
modelo alia outras vantagens aos moradores, como 
vistas panorâmicas, privacidade e conforto”, explica o 
arquiteto.

No Square Faria Lima, primeiro flat lounge de Rio Preto, 
toda a área de lazer do empreendimento fica no rooftop, 
sendo o conjunto de piscina aquecida e hidro o grande 
destaque da área de lazer. Localizado no início da 
avenida Brigadeiro Faria Lima, o alto do Square oferece 
uma das mais belas vistas da cidade em qualquer 
horário do dia.

Por Priscila Carvalho

ALTURAS
Lazer nas

“Morar bem virou sinônimo de bem-estar, conforto 
e funcionalidade. Por isso, as piscinas são um plus no 
momento da escolha de adquirir um imóvel, seja para 
morar ou investir para alugar. Trata-se de um espaço 
de lazer e de convivência essencial para a qualidade 
de vida de quem tem uma rotina agitada nos centros 
urbanos”, explica um dos sócios do empreendimento, 
Ronald Remondy Junior.

A valorização do imóvel é outro fator importante. 
“O espaço que se ganha é muito importante. É neste 
contexto de facilitar e proporcionar maior sentimento 
de prazer e satisfação às pessoas que empreendimentos 
como o Square são pensados, com infraestruturas de 
lazer que fogem do que é convencional no mercado”, 
destaca Junior.

Outro exemplo é o do Duo JK, residencial localizado 
na avenida Juscelino Kubitscheck, em São José do 
Rio Preto, lançado pela Tarraf, cujo um dos principais 
diferenciais é a piscina com borda infinita instalada no 
terraço de uma das torres.

A Tarraf foi a primeira incorporadora da cidade a lançar 
esta tendência. A referência foi a piscina de borda 
infinita do Marina Bay Sands Hotel, em Singapura. 
“A vontade de trazer algo novo e proporcionar aos 
moradores uma experiência diferente nos fez repensar 
o projeto de piscinas”, explica o presidente da empresa, 
Olavo Tarraf.

Com esse e outros diferenciais, o projeto do Duo JK 
conquistou em 2019 o prêmio Master Imobiliário 
(considerado o “Oscar” do setor), na categoria 
Empreendimento.

ARQUITETURA
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