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COVID-19
Mesmo vacinado, é preciso 
manter os cuidados com a 
prevenção contra a doença

ALEITAMENTO
Campanha Agosto Dourado 
chama atenção para a 
importância da amamentação

Com novo visual, assistente virtual Clara 
garante atendimento ágil dos beneficiários
da Unimed Rio Preto

INOVAÇÃO
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Coberturas

Fale com um Gerente Uniprime e confira todas as possibilidades e condições!

Uniprime Rio Preto l 17 3363 9833
Av. José Munia, 6717 - Jardim Francisco Fernandes 

SEGURO
RD EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
Zele pela saúde da sua clínica
ou hospital, garantindo a proteção
dos seus equipamentos.

As condições de cada seguro serão objeto de contratação conforme respectivas apólices. Ouvidoria: 0800 645 3737. Jul_21.
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Um dos pilares da Unimed São José do Rio 
Preto é a Inovação. Queremos estar sempre 
à frente para garantir a melhor experiência 
aos nossos beneficiários, cooperados 
e colaboradores. Por isso, trabalhamos 
constantemente com este propósito, tanto 
que temos o projeto Inovação é Vida, 
que busca exatamente fomentar esse 
objetivo de forma prática e consistente. 
 
Uma dessas inovações é a Clara, nossa 
assistente virtual inteligente. Já conhecida 

dos nossos beneficiários, ela foi totalmente reformulada para 
ficar ainda mais moderna, simpática e capaz de realizar diversas 
funções. Tudo para auxiliar os clientes por meio de chat no nosso 
site, aplicativo ou Whatsapp, 24 horas por dia, sete dias por semana. 
 
Nesta edição da Revista Viva Unimed, você terá acesso a uma 
matéria especial sobre a Clara, as mudanças, inovações e 
novidades que ela apresenta a partir de agora. Não deixe de ler 
para saber de tudo e lembre-se: se precisar de ajuda, chame a Clara! 
 
Abordamos ainda dois temas muito importantes, o Agosto 
Dourado, que incentiva e reforça a importância do aleitamento 
materno, e o Setembro Amarelo, que debate e desperta a 
atenção da sociedade para um assunto delicado, o suicídio. 
Matérias especiais que valem a leitura e o compartilhamento. 
 
Falamos ainda sobre vários outros temas como a queda de 
idosos, fato que prejudica tanto a saúde quanto a qualidade de 
vida de muitas pessoas, a Covid-19, doença que ainda precisa 
da nossa atenção e prevenção, uma vez que ainda estamos 
enfrentando uma pandemia sem precedentes, entre outros. 
 
Temos ainda matérias sobre sustentabilidade, comportamento, 
qualidade de vida, bem-estar, diversidade, solidariedade, 
doação de medula e muito mais. Não deixe de ler a edição e 
compartilhar as informações com seus amigos, parentes e 
vizinhos. Elas são confiáveis e muito importantes para todos. 
 
Tenham uma ótima leitura!

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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Faça seu consórcio com
nossos especialistas 

ESTÁ CADA VEZ MAIS FÁCIL
REALIZAR SEUS SONHOS.

Temos as melhores propostas
em consórcios com a menor burocracia!

Rua Presciliano Pinto, 1554, Boa Vista
São José do Rio Preto, SP

(17) 3234-6671
(17) 3234-6006
(17) 99670-9091 #fiqueseguro
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COOPERATIVA INICIA PROJETO PARA REDUZIR
AO MÁXIMO O USO DE PAPEL NA EMPRESA

UNIMED
mais digital

Por Rodolfo Borduqui

Com objetivo de se tornar uma empresa 
ainda mais sustentável, inovadora e 
100% digital, a Unimed Rio Preto deu 

início ao projeto Unimed Mais Digital. A 
meta é reduzir ao máximo a utilização de 
papel com impressões, uma vez que, cada vez 
mais, isso se torna dispensável diante do uso 
de novas tecnologias.
 Atualmente, são utilizadas, em média, 
225 mil folhas do tipo sulfite por mês na 
cooperativa médica, o que equivale a mais de 

22 árvores. A meta inicial do processo é reduzir 
10% dessa quantidade com um trabalho de 
conscientização dos colaboradores.
 “Com apenas 10% de economia, 
estaremos preservando 2,26 árvores por 
mês. É algo muito significativo. Mas 
queremos ainda mais e vamos trabalhar até 
eliminarmos quase que praticamente todo 
papel nos setores onde isso for póssível”, 
explica o conselheiro responsável pela área 
Comercial e Marketing da Unimed Rio Preto, 

SUSTENTABILIDADE
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Atílio Maximino Fernandes.
 Além de contribuir com o meio 
ambiente, é também objetivo do projeto 
disseminar ainda mais a cultura da 
sustentabilidade internamente, uma vez que a 
cooperativa está empenhada em desenvolver 
as melhores práticas ESG (Ambientais, 
Sociais e de Governança) e segue, desde 2019, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), agenda com 17 objetivos a serem 
alcançados até 2030.

 E a mudança já teve início. Um 
exemplo é a área de Gestão de Pessoas, 
setor que, tradicionalmente, utiliza uma boa 
quantidade de papel. Aos poucos, os processos 
estão sendo substituídos. Todo atendimento 

às dúvidas e solicitações passou a ser feito 
por meio de uma plataforma de chamados 
e foi implantado um sistema de assinatura 
eletrônica que garante segurança jurídica 
desde o processo admissional, assinatura de 
férias ou outros documentos transitórios, até 
os de rescisão.
 Os treinamentos de colaboradores 
e integração agora são on-line por meio 
da plataforma Unicorp - Universidade 
Corporativa da Unimed Rio Preto, as 
documentações são digitais, inclusive a 
carteira de trabalho, e o tradicional relógio 
de ponto foi substituído por um aplicativo.
 Outro local onde o papel ainda é 
muito utilizado é no Complexo de Saúde 
Unimed. Devido aos processos, emissão de 
laudos e segundas vias de prontuários, entre 
outros, este recurso ainda é uma necessidade. 
Mas várias mudanças já começaram a ser 
implantadas, como a maior utilização do 
prontuário eletrônico, assinatura digital, 
entre outros processos que certamente trarão 
importante economia.
 “Estamos em um momento de 
transformação interna, no qual vivenciamos 
a inovação e trabalhamos para nos tornar 
uma empresa 100% digital. Claro que, neste 
momento, não será possível eliminar todo do 
papel. Ainda temos setores que necessitam 
de documentação impressa. Mas o processo 
foi iniciado e temos certeza de que essa 
iniciativa poderá ser um incentivo para 
muitas outras, não só na cooperativa, mas 
entre nossos cooperados, colaboradores, rede 
prestadora e população em geral”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin. 

Com apenas 10% de economia de papel, será 
possível preservar 2,26 árvores por mês
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PREVENÇÃO

CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO GANHA
AINDA MAIS RELEVÂNCIA DURANTE A PANDEMIA

Anualmente, são registrados cerca de 1 
milhão de casos de suicídio no mundo e 
de 12 mil no Brasil. No geral, mais de 95% 

das ocorrências estão relacionadas à presença de 
transtornos mentais, principalmente a depressão, 
transtorno bipolar e abuso de substâncias. 
 Com o objetivo principal de conscientizar 
a população sobre a importância dos cuidados 
com a saúde mental, prevenir e reduzir os casos 
de suicídio, desde 2014, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), em conjunto com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), organiza o Setembro 
Amarelo. O dia 10 de setembro é, oficialmente, 
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a 
campanha é realizada durante todo o ano. 
 Alguns sintomas podem demonstrar 
um maior risco para tentativa de suicídio 
como impulsividade, sentimento frequente 
de desesperança e desespero, ausência de um 
propósito de vida, déficit na habilidade de 
resolução de problemas, pouca rede socioafetiva e 
acesso fácil a meios letais. 
 “O principal fator de risco é a tentativa 
prévia de suicídio e a presença de um transtorno 
mental sem o tratamento e acompanhamento 
adequados”, destaca a psicóloga do Espaço Viver 
Bem da Unimed Rio Preto, Janiele Francine Pereira 
Vander.
 Determinados comportamentos também 
sinalizam um quadro perigoso e que necessita de 
cuidados. Entre essas situações estão isolamento 
emocional e social, ausência de comunicação, 
irritabilidade atípica, alterações no sono, sintomas 

físicos como dor no estômago e alteração intestinal, 
que não se associam a nenhum diagnóstico 
médico, e recusa de ajuda dos amigos, familiares 
ou até de profissionais.
 A psicóloga explica que pessoas com 
tentativas anteriores de suicídio possuem, em 
média, de cinco a seis vezes mais chances de tentar 
novamente. “Mais da metade das pessoas que 
cometeram suicídio tinham tentativas anteriores 
e também falaram sobre isso a alguma pessoa 
de confiança. Desta forma, a família e amigos 
podem contribuir no estímulo ao paciente pela 
busca de ajuda profissional de um psicólogo e 
psiquiatra para que sejam realizados o diagnóstico 
e tratamento efetivo e adequado”, orienta. 
 O suporte profissional e familiar pode 
salvar vidas. Em razão de todos os reflexos da 
pandemia de Covid-19, a campanha ganha uma 
importância ainda maior. Pelo fato de o suicídio ser 
resultado do agravamento de doenças relacionadas 
à saúde mental, todas as limitações impostas pelas 
medidas de segurança adotadas podem acabar 
agravando ou gerando quadros de ansiedade ou 
depressão que merecem atenção.
 O CVV (Centro de Valorização da Vida) 
disponibiliza o número 188 e chat no site www.
cvv.org.br, para todo o território nacional, 
gratuitamente, com atendimento 24 horas por 
dia. As ligações são atendidas por voluntários 
preparados para conversar com quem procura 
ajuda e apoio emocional. O anonimato de quem 
procura ajuda é garantido, bem como o sigilo de 
tudo o que for falado durante a ligação. 

AMARELO
Por  Tatiana Pires

Setembro
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UNIMED RIO PRETO PASSA A UTILIZAR 
APLICATIVO QUE AJUDA A REDUZIR O 
RISCO DE QUEDAS DE IDOSOS

Estima-se que, em 2026, o número de idosos 
no Brasil chegará 38,5 milhões (17,4% do 
total de habitantes). Em 2042, a projeção 

do IBGE é de que esse número suba para 57 
milhões, o equivalente a 24,5% da população. 
E, com este crescimento, a incidência de um 
problema grave também deve aumentar: o risco 
de quedas.
 De acordo com levantamento do 
Ministério da Saúde, anualmente, cerca de 
30% dos idosos com mais de 60 anos sofrem, 
pelo menos, uma queda acidental. Desses, 50% 
ficam com a mobilidade reduzida e precisam 
de tratamentos secundários, muitos pelo resto 
da vida, e 20% morrem no primeiro ano após a 
fratura.
 Pensando nisso, a Unimed Rio Preto 
passa a utilizar uma tecnologia desenvolvida por 
uma health tech brasileira, a Techbalance, que é 
capaz de ajudar a prevenir quedas de idosos.  
 Com ajuda de um simples celular, que é 
preso na cintura do idoso, o aplicativo consegue 
medir a predisposição para quedas, avaliar o 

PREVENÇÃO

equilíbrio postural e autonomia motora de 
pacientes com 60 anos ou mais. Com um kit 
fornecido pela startup (cinta, celular, degraus e 
passadeira), o paciente faz alguns movimentos 
que são captados por sensores do smartphone 
(acelerômetros, magnetômetros e bússolas 
digitais) e analisados pelo algoritmo do 
aplicativo.
 Ao final do teste, o paciente recebe 
um riquíssimo relatório com orientações que 
podem ajudar no gerenciamento da fragilidade 
e minimizar o risco de quedas, além de servir 
de suporte para o médico propor tratamentos 
e tomar a melhor decisão clínica. Dependendo 
dos resultados, o beneficiário pode ainda ser 
convidado a participar de programas específicos 
da Unimed Rio Preto com acompanhamento 
multidisciplinar.
 “A Techbalance ajuda a resolver um 
grande problema, embora pouco falado, que 
são as quedas de pessoas com mais de 60 
anos. O impacto é imenso, tanto na vida e na 
saúde da pessoa idosa, que, normalmente, 
tem complicações, quanto nos custos gerados 
para o sistema de saúde com internações e 
tratamentos”, afirma a fundadora e CEO da 
Techbalance, Fabiana Almeida.
 Inicialmente, 124 beneficiários idosos 
serão acompanhados com a nova tecnologia. 
Depois, o projeto deverá ser expandido. “A 
prevenção é a melhor opção sempre. Temos 
certeza de que este projeto será mais um 
diferencial que a Unimed Rio Preto traz para 
seus beneficiários e que proporcionará ainda 
mais qualidade de vida, saúde e bem-estar”, 
afirma o conselheiro da Unimed Rio Preto 
responsável pela área de Inovação e Tecnologia 
da Informação, Henrique Gandolfi.

Tecnologia em prol da

TERCEIRA 
IDADE

Por Priscila Carvalho
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ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE DA UNIMED RIO PRETO 
PASSA A OFERECER AINDA MAIS AJUDA AOS CLIENTES

A Clara, assistente virtual da Unimed 
São José do Rio Preto, que realiza 
atendimentos aos clientes da 

cooperativa médica por meio de inteligência 
artificial, teve seu visual totalmente 
renovado para continuar oferecerendo 

diversos recursos e suporte aos beneficiários 
por meio de atendimentos via chat no site, 
aplicativo e WhatsApp.
 Ela passou por uma completa 
transformação para se tornar um simpático 
cartoon com visual moderno, jovem 

CLARA!
Conte com a

Por Rodolfo Borduqui

TECNOLOGIA

Faça a leitura do 
QR code com seu 

smartphone e 
conheça a Clara
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e prestativo, que transmite empatia e 
disposição para ajudar. Quem precisar, além 
de pedir informações a ela, terá ainda ajuda 
com outros processos.
 A Clara está apta para ajudar 
na emissão de segunda via de boletos, 
consultar o status de autorização de exames 
e consultas, além de dar orientações 
sobre como obter os resultados. Tudo 
gratuitamente, de forma imediata e 24 horas 
por dia, com total segurança, praticidade, 
resolutividade e agilidade para os clientes.
 A renovação da Clara faz parte das 
ações de Inovação que a Unimed Rio Preto 
está implantando por meio do projeto 
Inovação é Vida e da meta de se tornar 
uma empresa 100% digital. Além disso, 
com essas mudanças, a Unimed Rio Preto 
quer melhorar ainda mais a experiência 
dos clientes, garantindo a excelência dos 
serviços prestados.
 Desde a implantação em 2017, a Clara 
já realizou mais de 200 mil atendimentos 
aos clientes da Unimed Rio Preto. A cada 
pergunta recebida, a assistente virtual faz 
o cruzamento do que foi solicitado com 
as informações já existentes em um banco 
de dados para dar a informação correta e 
auxiliar quem está solicitando.
 Quando não tem a resposta exata, 
a ligação é transferida automaticamente 
para um atendente profissional. Após isso, 
a questão é analisada e são inseridas novas 
informações para completar as já existentes. 

Isso faz com que a Clara fique ainda mais 
“inteligente” para atender às demandas no 
futuro.
 “A Clara é apenas uma das tecnologias 
que fazem parte de um grande processo de 
transformação que fará da Unimed Rio Preto 
uma empresa 100% digital. A inovação fará 
cada vez mais parte da cooperativa e todos 
irão perceber e ser beneficiados com isso”, 
afirma o diretor de Inovação e Tecnologia da 
Informação da Unimed Rio Preto, Henrique 
Gandolfi.
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O ano era 2019. O cantor Fernando 
Nasal subiu aos palcos para mais 
um show. Porém, começou a se 

sentir cansado e a voz começou a falhar. 
Pouco tempo depois estava internado no 
hospital com o diagnóstico de leucemia. 
 O tratamento com quimioterapia 
funcionou por algum tempo, mas, 
meses depois, a doença voltou e a única 
alternativa foi um transplante de medula. 
O procedimento foi feito graças à doação 
de uma prima e, seis meses depois, ele 

voltou aos palcos, curado, se emocionando 
ao som de um bom rock. 
 “Foi um choque muito grande para 
mim e minha família. Realizamos uma 
campanha com amigos e familiares para 
que as pessoas fizessem o cadastro como 
doadores de medula. Deu tudo certo, hoje 
me sinto muito bem e de volta aos palcos”, 
afirma o cantor. 
 O caso de Nasal, 40 anos, mostra 
a importância de se fazer o cadastro e 
ser um doador de medula óssea. Existe 

PROCEDIMENTO, MUITAS VEZES, É A ÚNICA 
ALTERNATIVA PARA SALVAR UMA VIDA

MEDULA
Por  Elton Rodrigues

Doação de

CIDADANIA

Após o transplante de medula, o 
cantor Fernando Nasal voltou a 

ter uma vida normal
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até uma data para reforçar isso. É o Dia 
Mundial do Doador de Medula Óssea, 
celebrado no terceiro sábado do mês de 
setembro. 
 Para se tornar um doador é preciso 
apenas ter entre 18 e 35 anos, não 
portar nenhuma doença transmissível, 
infecciosa ou incapacitante e não 
apresentar doença neoplásica (câncer), 
hematológica (do sangue) ou do sistema 
imunológico. 
 “A idade máxima era de 55 e 
foi reduzida para 35. As chances de 
compatibilidade de medula é de um para 
100 mil e de apenas 25% entre irmãos. Por 
isso, precisamos do máximo de pessoas 
cadastradas para conseguirmos ajudar 
quem precisa”, explica a enfermeira 
do setor de captação de doadores do 
Hemocentro de Rio Preto, Bárbara Luzia 
Cabrera. 
 O auxiliar administrativo Juan 
Felipe Gomes Freire, 19 anos, já fez 
o cadastro. “Depois que conheci a 
importância de ser doador, fiz questão de 
me cadastrar. Infelizmente, é bem difícil 
ser compatível, mas estou disponível caso 
alguém precise”, afirma. 

 O cadastro no Banco de Doadores 
de Medula Óssea é mantido por dez 
anos. Durante este período, o doador só 
é chamado caso alguém que precise seja 
compatível com ele. A doação de medula 
pode ser feita por procedimento cirúrgico 
ou por um equipamento que retira o 
material da corrente sanguínea, ambos 
sem prejuízo para o doador. 
 Para fazer o cadastro, basta ir ao 
Hemocentro de Rio Preto, localizado 
na Av. Jamil Feres Kfouri, 80 - Jardim 
Panorama, de segunda a sábado, das 7h 
às 13h, com documento com foto. 
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CAMPANHA DO AGASALHO 2021 DA UNIMED RIO PRETO BENEFICIOU 
INSTITUIÇÕES DE RIO PRETO, JACI E MONTE APRAZÍVEL

Realizada pela Unimed Rio Preto, por 
meio da área de Sustentabilidade 
da cooperativa, a Campanha do 

Agasalho 2021 arrecadou mais de duas 
mil peças, entre roupas e cobertores. 
A ação teve a participação de mais de 
cem pessoas, incluindo cooperados, 
colaboradores e população em geral, além 
do trabalho de colaboradores voluntários.
 A campanha foi realizada em 
junho, devido à chegada do inverno, e 
as expectativas foram superadas. “Este 
ano, conseguimos arrecadar mais roupas, 
edredons e cobertores do que no ano 
passado. Decidimos fazer essa ação 
para ajudar as pessoas, principalmente 
nos meses de inverno. Sendo assim, 
começamos a recolher as doações em abril, 
para que, em junho, já conseguíssemos 

beneficiar essas pessoas com as doações”, 
conta a trainee administrativa da Unimed 
Rio Preto e uma das responsáveis pela 
campanha no setor de Sustentabilidade, 
Letícia Resende Silva Stival.
 Para o conselheiro e diretor 
Comercial e de Marketing da Unimed 
Rio Preto, Atílio Maximino Fernandes, a 
participação de muitas pessoas foi essencial 
para o sucesso da ação. “Especialmente 
nesta campanha tivemos a colaboração 
fundamental de vários médicos 
cooperados. Muitos até autorizaram que 
suas clínicas fossem pontos de coleta. Por 
isso, agradecemos a participação de todos, 
além dos colaboradores e comunidade”, 
afirma.
 As mais de duas mil peças 
arrecadadas foram revertidas para 

Por Yasmin Lisboa
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instituições da região de Rio Preto, como: 
Lar Vicentino, de Monte Aprazível; Lar 
São Francisco de Assis na Providência de 
Deus, de Jaci; Albergue Noturno Protetor 
dos Pobres e Asilo de Schmitt, ambos de 
Rio Preto.
 O sentimento dos responsáveis 
pelas instituições beneficiadas é de 
grande alívio, muito em razão de estarmos 
vivendo um período de pandemia. “Com 
enfraquecimento das doações recebidas 

pelo Albergue Noturno nos últimos meses 
e com a queda brusca das temperaturas 
na cidade, a Campanha da Unimed, 
realmente, nos presenteou, chegando 
em um momento de grande dificuldade 
que vivenciamos. Essa doação, agora, nos 
possibilitou aquecer, acolher e proteger 
vários moradores em situação de rua”, 
afirma o presidente do Albergue, Marcelo 
Zola Peres. 
 A mesma opinião é compartilhada 
pela presidente do Lar de Idosos, localizado 
no distrito de Engenheiro Schmitt, Rita 
Oczkowski. “Ações como as da Unimed, 
com toda certeza possibilitam cada vez 
mais a concretização da nossa missão de 
cuidar dos nossos residentes”, destaca.
 Segundo o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio 
Preto, José Luis Crivellin, o exercício da 
sustentabilidade social é um dos pilares da 
empresa. “É um compromisso que pode ser 
visto em ações como esta. Temos certeza 
de que todo este material arrecadado já 
está contribuindo para o bem-estar de 
muitas pessoas”.As doações foram entregues a quatro 

instituições da região de São José do Rio Preto
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MESMO AS PESSOAS TOTALMENTE VACINADAS PRECISAM
SE PREVENIR CONTRA UMA POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 segue 
avançando. Mesmo assim, ainda 
é baixa a quantidade de pessoas 

com a imunização completa, o que 
torna indispensável a continuidade dos 
cuidados de prevenção contra a doença, 
inclusive para quem já foi vacinado. 
 “É fundamental que a gente 
mantenha os hábitos como o uso correto 
de máscara, higienização das mãos, 
distanciamento social, porque ainda 
estamos em pandemia. Os casos estão 
diminuindo graças à vacinação e esse 
conjunto de cuidados, mas ainda temos 

COVID-19:

PREVENÇÃO

Continue se protegendo

uma grande circulação do vírus e muita 
gente ainda está se infectando”, afirma o 
infectologista do Serviço de Prevenção 
e Controle de Infecção da Unimed Rio 
Preto, Inaldo Junior.
 O médico pontua que nenhuma 
vacina protege 100% contra a infecção, 
sendo que o principal objetivo dos 
imunizantes é garantir a diminuição 
das formas mais graves da doença, após 
a imunização completa. “Vacinação 
incompleta não garante a eficácia total 
da vacina. Não quer dizer que não valeu 
nada, mas sim que você não tirou o melhor 

Por Priscila Carvalho
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proveito da vacinação. Não existe lógica 
em não completar o esquema vacinal”, 
ressalta.
 A aposentada Perciliana Fernandes 
entende bem a importância de manter 
os cuidados de prevenção, mesmo após 
completar a vacinação. “Se preciso sair 
de casa, não dispenso o uso da máscara 
e álcool em gel e se recomendarem 

vacinar novamente, não penso duas 
vezes. A vacina é a melhor arma”, destaca 
Perciliana.
 O infectologista explica o 
que é necessário para que haja uma 
maior flexibilização nas medidas de 
restrição. “É preciso ter um cenário 
de baixa transmissão, com menos 
casos acontecendo, poucos pacientes 
internados e um baixíssimo número de 
mortes, o que significa que o vírus não 
está circulando tanto e o risco da pessoa 
se infectar acaba sendo menor”, explica.
 Por isso, é fundamental que todos 
tomem as duas doses quando chegar 
a hora (ou dose única) e continuem se 
cuidando. “A vacinação tem um benefício 
individual e coletivo, mas para isso é 
preciso alcançar a população. Para todas 
as vacinas, o benefício da imunização 
supera todos os possíveis efeitos 
colaterais. Por isso, vacine-se”, orienta o 
infectologista.
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COM TIME CADA VEZ MAIS PLURAL, UNIMED RIO PRETO 
REITERA O RESPEITO ATRELADO À EXCELÊNCIA

A diversidade sempre fez parte do 
dia a dia da Unimed Rio Preto. 
Uma empresa com mais de 260 

mil clientes não poderia trabalhar de 
outra forma senão com base no respeito e 
igualdade. E isso pode ser visto em vários 
aspectos. 
 Hoje, entre os quase 1.100 
colaboradores, estão pretos, pardos, 
brancos, indígenas, praticantes de mais 
de dez diferentes religiões, diversas 
orientações sexuais, pessoas com 

ACESSIBILIDADE

deficiência e até um estrangeiro. Todos 
convivendo de forma harmônica e com 
um objetivo maior: garantir a excelência 
dos serviços prestados.
 E isso é resultado, em parte, de um 
amplo trabalho interno que envolve todas 
as áreas e níveis hierárquicos. Trata-se 
do Projeto Plural, cujo objetivo é ampliar, 
cada vez mais, a diversidade dentro da 
cooperativa médica. 
 Segundo o gerente de Gestão de 
Pessoas da Unimed Rio Preto, Felipe 

FAZ A DIFERENÇA
A diversidade que

Por Rodolfo Borduqui
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Marim, “o Programa Plural está ligado 
diretamente à Cultura de Desempenho e 
Inovação, tendo como crenças e valores 
o respeito ao ser humano, a ética e a 
excelência. Por isso, trabalhamos com 
mapeamento de diversidade em todos 
os processos de recrutamento e seleção”, 
explica.

 A diversidade na Unimed Rio 
Preto engloba diferentes histórias, 
culturas, raças, orientações sexuais, 
idades, religiões, gêneros e pessoas 
com deficiência. Tudo para garantir um 
ambiente de acolhimento e que possua 
pluralidade de perfis comportamentais, 
sociais e culturais. Além disso, para 
proporcionar maior conhecimento e 
tolerância sobre o assunto entre todos os 
colaboradores, são realizadas orientações 
e depoimentos por meio de campanhas 
de comunicação interna e capacitações 
pela Universidade Corporativa Unimed 
Rio Preto.
 Um exemplo prático do Programa 
Plural são os Jovens Aprendizes. Em 
parceria com o Senac, a Unimed Rio Preto 
conta hoje com 13 participantes que estão 
se desenvolvendo profissionalmente e 
pessoalmente em meio a este ambiente 
diverso, além de terem uma oportunidade 
importante de trabalho.
 “Outras formas de inclusão que nos 
tornam ainda mais diversos são exemplos, 
como o programa Adote um Estudante, 

por meio do qual a empresa patrocina os 
estudos universitários de um estudante 
carente que, ao mesmo tempo, já atua 
na cooperativa de forma excepcional. 
E temos também um nigeriano que a 
Unimed Rio Preto deu oportunidade de 
trabalho e acolhimento e, por toda sua 
cultura e esforço, se tornou um exemplo 
para outros colaboradores”, afirma Marim.
 Vale lembrar que a diversidade 
está diretamente atrelada à capacidade e 
aptidão do funcionário ao cargo. Quando 
são realizados processos seletivos, 
todos os candidatos são analisados pela 
competência. A diversidade é incentivada 
e uma consequência positiva. “Estimular a 
pluralidade dentro da empresa e em nossas 
comunicações é a nossa contribuição 
para uma sociedade mais acolhedora e 
que reconheça a diversidade como uma 
situação natural”, afirma o diretor Geral 
da Unimed Rio Preto, Sergio Maciel.
 “Somos uma cooperativa de saúde, 
trabalhamos com e para o ser humano. 
Nossa diversidade de clientes é imensa 
e nada mais coerente do que termos 
um reflexo disso no nosso quadro de 
funcionários. Somos diversos e seremos 
cada vez mais, um compromisso que faz 
parte da nossa gestão e que nos torna 
tão especiais. Este é o Jeito de Cuidar 
Unimed”, afirma o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto, 
José Luis Crivellin.
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A PRIMEIRA

AMAMENTAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR À CRIANÇA 
PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS

Por Andrea Inocente

vacina do bebê

Se há um consenso entre médicos é que 
o leite materno é a primeira vacina 
do bebê. E quem explica é a pediatra 

do Banco de Leite Materno de Rio Preto, 
Tânia de Freitas. “Todo leite materno 
possui anticorpos que são transmitidos 
durante a amamentação para a criança. Se 
a mãe é vacinada ou teve doenças diversas, 
ela tem no corpo moléculas que atuam na 
defesa do organismo. Ao amamentar, está 
protegendo o bebê, pois transfere para 
criança fatores imunológicos”, explica a 
médica. 
 O colostro, líquido amarelado 
e espesso, produzido pela mãe e que 
é utilizado nos três primeiros dias 
de alimentação, é um dos mais ricos 
em anticorpos. Com cerca de 70% de 
leucócitos, o líquido só traz benefícios à 
saúde da criança, protegendo de infecções. 
 “Esse leite possui proteínas que 
influenciam em todo o desenvolvimento 
do bebê, tem vitaminas e ajuda até na 

fase em que ele começa a receber outros 
alimentos, a partir dos seis meses”, explica 
a pediatra.
 O leite materno tem ainda o poder 
de diminuir a agressividade de qualquer 
tipo de agente infeccioso, segundo a 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Tanto 
que o fator de proteção falou mais alto 
quando a instituição resolveu indicar 
ao Ministério da Saúde a vacinação de 
lactantes e gestantes contra Covid-19. 
 A categoria foi inserida, no último 
mês de junho, no calendário nacional de 
vacinação contra Covid-19 (até o início 
deste ano elas eram excluídas das faixas 
prioritárias de imunização). Mas, agora, 
estão autorizadas a tomar a vacina.

Militantes

 Em Rio Preto, um movimento 
formado por aproximadamente 200 
mulheres, entre gestantes, lactantes e 

LEITE MATERNO
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puérperas (que acabaram de ter o bebê) 
chegou a pressionar o poder público para 
incluir a permissão a qualquer mulher que 
estivesse amamentando entre os grupos 
prioritários para a vacina. E teve sucesso. 
Antes mesmo da proposta ser aprovada na 
Câmara, a Secretaria de Saúde começou a 
vacinar lactantes residentes no município.
 Umas das simpatizantes da 
campanha, a jornalista Ariana Pereira, 
mãe da pequena Clarice, de cinco meses, 
participou do movimento e comemorou 
quando foi autorizada a se vacinar. “Foi 
emocionante saber que, com a vacina, eu 
poderia transmitir anticorpos para minha 
filha e proteger ela também contra as 
formas mais graves do coronavírus”, disse.

Calendário

 No Brasil, toda gestante, ao fazer 
o pré-natal, é orientada a seguir as 
recomendações do calendário nacional 
instituído pela Sociedade Brasileira de 
Imunização, voltado às mulheres grávidas. 
A normativa descreve as doses de vacinas 
necessárias.
 As únicas contraindicações neste 
período são a tríplice viral, que imuniza 
contra sarampo, caxumba e rubéola, a 
contra HPV, varicela (catapora) e dengue, 
mas que podem ser aplicadas normalmente 
entre o puerpério e a amamentação.
 “A de febre amarela, normalmente 

é contraindicada em gestantes. Porém, 
em situações de risco de infecção, em 
áreas endêmicas ou com surto da doença, 
por exemplo, ela pode ser indicada pelo 
médico que acompanha a mulher”, explica 
a pediatra Tânia de Freitas.

Agosto Dourado

 Para incentivar o aleitamento 
materno e falar sobre os benefícios deste 
ato, foi criado o Agosto Dourado. A cor 
escolhida está relacionada ao padrão ouro 
de qualidade do leite materno. No mundo 
todo são realizadas ações e campanhas de 
incentivo.
 O Instituto Unimed Rio Preto 
promove ainda, o ano todo, o Projeto 
Coala, que consiste, além do incentivo, 
na manutenção de salas para coleta de 
leite por colaboradoras que acabaram 
de ter filhos e retornaram para a rotina 
de trabalho. As salas contam com toda 
estrutura necessária.

 A Unimed Rio Preto também 
possui o programa Beabá Bebê, que 
presta serviço gratuito aos clientes com 
informações, esclarecimentos e vivências, 
aprimorando os cuidados com o bebê 
e estimulando o aleitamento materno. 
Para mais informações basta acessar 
www.unimedriopreto.com.br/conheca/
BeabaBebe
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De tempos em tempos, surge um 
brinquedo que logo vira febre 
entre crianças, adolescentes e até 

adultos. A mola maluca, ioiô, tamagotchi 
(bichinho virtual), já fizeram história. 
Agora, chegou a vez dos Fidget Toys. 
Trata-se, basicamente, de brinquedos 
sensoriais cujo manuseio e exploração 
podem estimular o bem-estar, auxiliando 
a aliviar o estresse e a passar o tempo.
 Os irmãos, Adam, 9 anos, e Sophie, 
4 anos, têm pelo menos dez modelos 
de Fidget Toys. A mãe das crianças, 

BRINQUEDOS QUE AJUDAM A DISTRAIR E ESTIMULAM
O SENSORIAL VIRAM FEBRE ENTRE A GAROTADA

COMPORTAMENTO 

Por Tatiana Pires

Fidget

Jaqueline Mataragia da Cruz, ressalta que 
esse tipo de brinquedo distrai bastante. 
“O Adam brinca um tempo razoável com 
o cubo mágico, procurando soluções. 
Hoje, ele tem mais dois modelos além 
do tradicional. A gente fica inventando 
brincadeiras. É uma ótima opção tanto 
para passar o tempo neste momento de 
pandemia, como em algumas viagens. São 
práticos, é bom que é tudo pequenininho, 
é fácil de levar, fácil de brincar”, afirma 
Jaqueline.
 Cada um deles tem o seu Fidget 

TOYS
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Toy preferido. Sophie gosta mais da mola 
maluca “porque vai caindo e rolando 
na escada”, conta. Na hora de escolher 
o queridinho, Adam aponta dois “a bola 

mágica rainbow e os cubos mágicos, 
porque me desafiam mais”, afirma.
 Se você nunca se deparou com 
um desses brinquedos, pode estar se 
perguntando, afinal o que eles fazem? 
A pedagoga e neuropedagoga Larissa 
Fonseca explica que, por meio do toque 
e sons, assim como outros brinquedos 
e materiais sensoriais, é possível que 
eles auxiliem no alívio temporário da 
ansiedade e do estresse. 
 “Além disso, a partir de seus 
sons, texturas e demais possibilidades 
de estímulos que proporcionam, é 
possível que também auxiliem no 
desenvolvimento da práxia fina, destreza, 
concentração e entretenimento, não só 
para crianças, como também para adultos 
e idosos”, explica Larissa.

 De acordo com a especialista, 
não há estudos científicos conclusivos 
sobre os Fidget Toys. No entanto, ela 
os considera como mais uma opção 
de ferramenta sensorial interessante. 
“Esses brinquedos considerados “anti 
estresse” fazem parte de nossa vida 
há muitos anos. Mais recentemente 
tivemos os spinners. Mas as massinhas 
de modelar, cubo mágico, ioiô dentre 
outros brinquedos e jogos que promovem 
esses padrões e ações repetitivas, sempre 
estiveram presentes em nossas vidas e 
podem contribuir positivamente para o 
desenvolvimento cognitivo e emocional 
das crianças e adultos”, conclui.   

 A vice-presidente e conselheira 
técnica SBNPp (Sociedade Brasileira de 
Neuropsicopedagogia), Rita M.T.Russo, 
destaca que os fidgets,  que costumam ser 
utilizados como ferramenta para distrair 
e desestressar as crianças, adolescentes, 
adultos  e idosos, não fazem o papel de 
tratamento dos transtornos mentais. 
“Há de se considerar vários fatores na 
saúde mental do paciente. Professores 
e profissionais que trabalham com 
a aprendizagem e suas dificuldades 
têm utilizado os fidgets para melhorar 
a coordenação, as habilidades finas 
e auxiliar no desenvolvimento dos 
músculos das mãos, mas ainda há de se 
estudar um pouco mais sobre o assunto”, 
pontua. 
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ATIVIDADE SE TORNOU UM HOBBY PARA 
MUITAS PESSOAS NO CAMPO E NA CIDADE

ABELHAS
Que tal criar

Por Elton Rodrigues

Quem disse que abelhas não 
podem ser perfeitos bichinhos de 
estimação? Para muitas pessoas, 

isso é uma realidade. Tanto que este tipo 
de criação se tornou um novo hobby 
inusitado que tem atraído vários rio-
pretenses. 
 Mas calma, não se trata de um 
apiário onde é preciso muita cautela e 
roupas especiais de proteção. Estamos 
falando de abelhas sem ferrão que, além 
de polinizar as flores, ainda produzem 
mel e são de fácil trato.

 Por conta dessas facilidades e 
benefícios, criar abelhas deixou de ser 
um desafio para alguns rio-pretenses 
a acabou se tornando uma verdadeira 
terapia em tempos de isolamento social e 
maior necessidade de ficar em casa. 
 Mas é preciso seguir alguns passos 
para praticar esse hobby. O primeiro 
deles é comprar o enxame já em caixas 
apropriadas para a criação. As abelhas 
mais indicadas são as melíponas - abelhas 
que não têm ferrão (ASF). 
 Depois disso, é preciso instalar a 

PET
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caixa um pouco distante do chão para 
evitar a presença de formigas. Cada caixa 
custa cerca de R$ 250 e tem 60cm de 
altura por 20cm de largura, por isso, o 
manuseio delas é simples. Na parte de 
cima fica a melguiera com os potes de 
mel.  

 O estudante Christofer Gonçalez, 16 
anos, garante que é uma terapia saudável 
e com muitos benefícios. Atualmente, ele 
tem seis colônias da espécie Jataí. Tudo 
criado em casa. “Elas são bem tranquilas 
e não apresentam risco algum. Duas vezes 
ao ano abrimos as colmeias e retiramos o 
mel”, conta. 
 O contato com as abelhas surgiu 
quando ele tinha nove anos, depois de 
conhecer alguns apicultores. “Comecei a 
gostar muito e minha mãe me deu uma 
colmeia de presente. Tenho ela até hoje 
e ela vai muito bem. São abelhas nativas 
brasileiras e que não possuem ferrão. Elas 
vivem sozinhas, só precisamos ter mais 
cuidados na época do frio para manter a 

temperatura interna da colmeia”, explica 
Gonçalez. 
 As abelhas, além de fornecer o mel 
puro, fazem a polinização, colaborando 
com o meio ambiente. Elas carregam o 
pólen e fazem a fecundação, gerando 
produção da semente e o surgimento de 
uma nova planta. Aproximadamente 90% 
das espécies da Mata Atlântica dependem 
dessas abelhas para se reproduzir e cerca 
de 70% da nossa alimentação também 
depende do trabalho desses pequenos 
insetos.

Como cuidar

 As abelhas vivem da polinização, 
por isso, não é necessário alimentá-
las. Somente no inverno, quando as 
temperaturas estão baixas, é necessário 
dar  uma atenção especial, por exemplo, 
colocando água na caixa. 
 Assim como as espécies com ferrão, 
as abelhas sem também produzem mel, 
mas em menor quantidade. A produção 
varia de acordo com o tamanho da 
colmeia e com a espécie, mas, em média, 
uma colmeia de 500 a mil abelhas produz 
de três a quatro litros de mel por ano. 
 Para quem quiser iniciar esse hobby, 
é possível encontrar cursos on-line e 
gratuitos que abordam o assunto, como os 
oferecidos pela Universidade de São Paulo 
(USP) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). Para conhecer mais sobre 
o trabalho de Christofer Gonçalez, basta 
seguir o Instagram @apiario_beehive.

Christofer se tornou um criador de abelhas
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AS ENTREGAS GANHAM FORÇA E NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS PASSAM A TER ESTA OPÇÃO

DELIVERY
por todos os lados

Por Yasmin Lisboa

A pandemia de Covid-19 acarretou, 
como medida para evitar o contágio, o 
isolamento social, fazendo com que as 

idas a restaurantes, lanchonetes e bares fossem 
substituídas pelo sistema delivery. Além da 
alimentação, as compras, no geral, como em 
farmácias, supermercados e lojas, passaram a ser 
feitas on-line. Com isso, as empresas aderiram ao 
serviço de entrega a fim de se manter no mercado 
durante a crise sanitária.
 Com a alta da adesão, o que antes era visto 
como um diferencial de alguns estabelecimentos, 
se tornou uma necessidade de muitos setores. 
O reflexo é o crescimento no faturamento no 
mercado de entregas. 
 O estudante Antônio Melazzi Neto conta 
que aderiu ao sistema de delivery para, de certa 
forma, manter alguns prazeres que tinha antes da 
pandemia, como ir a um restaurante ou mesmo a 
uma lanchonete. “Ao invés de sairmos para comer 
algo diferente, agora, pedimos através do delivery 
e o lazer fica mesmo dentro de casa”.
 Neto afirma ainda que, com a adesão ao 
delivery, certos serviços se tornaram mais práticos 
e rápidos. “Posso fazer as compras do mercado por 
meio do meu celular, sem precisar ir até o local, 
principalmente, nesse momento de pandemia em 
que devemos evitar locais fechados, argumenta.
 A tendência ultrapassou os estilos 
tradicionais de delivery, como lanches, porções 
e bebidas. Atualmente, diversos itens são 
comercializados através desse sistema de 
entregas, colocando no mercado serviços que 
antes nunca foram imaginados para serem usados 
dessa forma. 
 Um exemplo é a entrega de combustíveis, 
idealizada no Rio de Janeiro, através do aplicativo 
GOfit. Após instalar o aplicativo e cadastrar um 
veículo, o usuário seleciona a localização, o 
horário, o tipo de combustível e valor que deseja 
abastecer. Após o pagamento, que é realizado 
dentro do próprio aplicativo, o usuário só precisa 
esperar a chegada do carro pipa.
 Outro exemplo são as entregas voltadas 
para atender aos donos de bichinhos de 
estimação. Um aplicativo que vem ganhando 

usuários pelo Brasil é o Dot Pet, que engloba todas 
as necessidades de um pet, seja na alimentação, 
higiene ou lazer. Dentro do aplicativo é possível 
encontrar lojas de ração, medicamentos, 
brinquedos, entre outros.
 O aplicativo Bebidas Online também 
mostra a força do delivery. Ele foi desenvolvido 
no interior de São Paulo pelos empresários Ciro 
Thiago Neto e Gabriel Medeiros Santos, com 
o objetivo de entregar em casa produtos como 
bebidas geladas, carne, carvão e outros itens de 
churrasco, tudo de forma rápida, pelo celular. 
Hoje, o aplicativo já está presente em mais de 100 
cidades.
 “Nosso foco está na experiência do 
usuário, atender da melhor maneira possível, 
oferecendo uma plataforma fácil de usar, intuitiva, 
entregando no menor tempo a bebida mais gelada 
possível, sem precisar pagar mais por isso”, afirma 
Santos.
 Com a facilidade de se conseguir diversos 
produtos através de apenas um click, muitas 
pessoas que aderiram ao delivery em decorrência 
da pandemia afirmam que não pretendem 
abandonar o serviço tão cedo.

O estudante Antônio Melazzi Neto 
aderiu a vários tipos de delivery

TENDÊNCIA

Gabriel e Ciro criaram um aplicativo
para delivery de bebidas e outros itens
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