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Unimed São José do Rio Preto: 
meio século de excelência e 
credibilidade

PREVENÇÃO
Vacinação contra o HPV é a 
forma mais eficiente para
evitar diversas doenças

Garantia de precisão nos diagnósticos 
e agilidade nos resultados 

LABORATÓRIO
UNIMED RIO PRETO
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R$ 4,6 bilhões em ativos administrados



4 |  out | nov 20214

Neste mês de outubro, iniciamos as 
comemorações pelos 50 anos da Unimed 
São José do Rio Preto. Uma data especial 
que precisa ser celebrada e enaltecida. 
Afinal, não é fácil chegar a esta idade 
com o reconhecimento, a credibilidade 
e admiração que a nossa cooperativa 
conquistou ao longo desses anos.

Resultado de um trabalho feito a muitas 
mãos, com muito planejamento, seriedade 
e dedicação, calcado em premissas e 
compromissos junto aos nossos clientes, 

médicos cooperados, colaboradores e toda sociedade de Rio 
Preto e região.

Se hoje somos uma das maiores e mais importantes cooperativas 
do Sistema Unimed em todo Brasil, é porque sempre 
contamos com os melhores profissionais, todos engajados e 
comprometidos com o atendimento de excelência!

Teremos um ano inteiro de comemorações que irão envolver 
todos os nossos públicos. Queremos que o Jeito de Cuidar 
Unimed, que é tão reconhecido e faz tanta diferença no nosso 
dia a dia, se espalhe por todos os lados.

Nesta edição da Revista Viva Unimed, vocês podem conferir 
uma matéria especial que conta um pouco a história da nossa 
cooperativa e os caminhos que queremos seguir daqui para 
frente. Não deixe de ler!

Trazemos também matérias sobre o Dia do Médico, 
comemorado em 18 de outubro, e muito mais, como informações 
sobre a variante Delta do novo coronavírus e a importância de 
continuar se protegendo da maneira correta, pois a pandemia 
ainda não acabou. 

Vocês encontram também informações sobre qualidade de vida, 
saúde, bem-estar, tecnologia, comportamento, solidariedade e 
muito mais. Compartilhe com seus amigos, parentes e pessoas 
próximas. Informação de credibilidade para todos.

Um abraço e boa 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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Hype 017. Tão hype que 
mal lançou e já está quase 
totalmente vendido.

Rua Rodrigo Wilker dos Santos Beller, 780 – Jardim Paulistano, 
São José do Rio Preto – SP, 15093-397

Seja bem-vindo ao Hype 017, o mais novo empreendimento da Garetti. Localizado ao lado do Shopping Iguatemi, está a um passo 

e a um clique de tudo. O Hype 017 é o primeiro Powered by Housi do interior de São Paulo, um recurso inovador de moradia por 

assinatura, que simplifica a locação para o morador e facilita a vida do proprietário, com um serviço que faz a gestão completa 

do imóvel. Venha investir no futuro. Venha investir no Hype 017. Visite o decorado.

an_210x280_unimed_hype017_.indd   1an_210x280_unimed_hype017_.indd   1 26/08/21   17:4126/08/21   17:41
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CAMPANHA DA UNIMED RIO PRETO CONSCIENTIZA 
A POPULAÇÃO E INCENTIVA A VACINAÇÃO

HPV
Previna-se contra o

Por Andrea Inocente

Com objetivo de chamar a atenção de 
todos para o problema e incentivar as 
pessoas a se imunizarem contra o HPV, 

a Unimed São José do Rio Preto realiza, entre 
15 de outubro e 15 de novembro, a edição 
2021 da campanha de vacinação contra 
a doença com valores especiais para este 
imunizante. Poderão ser vacinados homens 
com idade entre 9 e 26 anos, com prescrição 
médica, e mulheres de 9 até 45 anos.
 O HPV, papilomavírus humano, é um 
vírus que infecta a pele ou mucosas (oral, 
genital ou anal) das pessoas. Transmitida 
sexualmente, a doença geralmente não 
apresenta sintomas, mas pode provocar 
verrugas genitais em homens e mulheres 
e até câncer. Existem mais de 100 tipos de 
HPV, por isso, a prevenção é tão importante. 
 De acordo com o médico 
infectologista do Serviço de Prevenção 
e Controle de Infecção da Unimed Rio 
Preto, Inaldo Junior, a vacina é indicada 
na prevenção de infecções persistentes e 
lesões pré-cancerosas causadas pelo HPV. 

“O imunizante pode ainda prevenir o câncer 
de colo de útero, vulva, vagina e ânus”, diz. 
Por isso, ele é tão importante.
 Para estar completamente protegido, 
são necessárias três doses da vacina. Após a 
primeira, espera-se 60 dias para a aplicação 
da segunda dose e, depois de 180 dias da data 
da primeira, faz-se a terceira e última. Na 
campanha da Unimed Rio Preto, o esquema 
completo terá valores especiais e clientes 
têm desconto. 
 Vale lembrar que a Unidade de 
Vacinação é aberta a toda população e está 
localizada no Espaço Unimed #cuidardevc, 
que fica no primeiro piso do Plaza Avenida 
Shopping e funciona de segunda à sexta-
feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h 
às 14h. Para mais informações, basta entrar 
em contato pelo telefone (17) 3202-1112 ou 
WhatsApp (17) 99282-8780.
 Mesmo após o término da campanha, 
a vacina contra o HPV continua disponível 
na Unidade de Vacinação da Unimed Rio 
Preto. Por isso, não deixe de se vacinar!

IMUNIZAÇÃO
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Abra uma conta com a gente.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

12428_2_anuncio_216x306cm.indd   1 07/12/2020   15:35

Este mês homenageamos os profissionais que fazem a diferença 
em nossas vidas. Conte com a parceria do Sicredi, aqui você 
encontra os melhores produtos e serviços finceiros, exclusivos 
para o seu dia a dia e para o desenvolvimento do seu consultório. 

Agências São José do Rio Preto - SP
Av. Alberto Andaló, 3787 • (17) 3214-4797
Av. Faria Lima, 5544 • (17) 3201-1620
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Parabéns pelo Dia do Médico:

Você faz parte
da nossa história!

Aponte a câmera 
do celular e 
abra sua conta.
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HISTÓRIA

COM ORIGEM CRISTÃ, DATA É CELEBRADA NO DIA DE
SÃO LUCAS, EVANGELISTA QUE TAMBÉM ERA MÉDICO

Uma profissão tão essencial para a sociedade, 
não poderia deixar de ser celebrada: 18 de 
outubro é o Dia do Médico, uma data criada 

para reconhecer o trabalho desses profissionais 
tão importantes e que dedicam a vida a cuidar da 
saúde das pessoas.
 A origem da data tem algumas versões no 
Brasil e em países como Itália, Portugal, França, 
Espanha, Bélgica e Polônia, onde o dia também 
é celebrado em 18 de outubro. Mas a mais aceita 
e reconhecida por historiadores é que este 
também é o dia de São Lucas, evangelista que, 
segundo registros e evidências relatadas no Novo 
Testamento, teria exercido a profissão de médico 
nos tempos de Cristo.
 Por esse motivo, São Lucas também é 
padroeiro dos médicos. “Mesmo sem provas 
explícitas, com base nos escritos, é possível saber 
que ele foi médico e exercia a profissão, além de 
ser pintor também. Uma delas, que deixa isso 
claro, está na epístola aos colossenses, quando 
São Paulo se refere a ele como amado médico”, 
explica o historiador José Carlos Alves. 
 Há também registros de que São Lucas 

teria estudado Medicina em Antioquia, cidade 
que foi um dos mais importantes centros da 
civilização helênica na Ásia Menor. Ele teria 
vivido no século I d.C. e acredita-se que 18 de 
outubro tenha sido ou a data do seu nascimento 
ou da sua morte. “É uma história baseada em 
fatos e escrituras. Mas o que importa é que não 
há como questionar o fato dele ter exercido a 
medicina, isso é muito claro”, afirma Alves.
 Em São José do Rio Preto, além de 
celebrar o Dia do Médico, 18 de outubro também 
tem outro significado especial. Foi nessa data, 
em 1971, que foi realizada a Assembleia Geral de 
Constituição que marcou a fundação da Unimed 
São José do Rio Preto. Neste dia, 127 médicos se 
uniram e fundaram a cooperativa médica que, em 
2021, completa 50 anos.
 Em outras partes do mundo, o Dia do 
Médico é celebrado em diferentes datas, mas o 
que importa é homenagear esses profissionais. 
Pessoas que trazem consigo o dom de cuidar, 
de assistir. Um trabalho essencial pelo qual toda 
humanidade é grata e respeita. Parabéns a todos 
os médicos!

DIA DO MÉDICO
Por  Rodolfo Borduqui

18 de Outubro
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UMA DATA ASSIM MERECE 
ENTRAR PARA A HISTÓRIA.

PARABÉNS, UNIMED, PELOS 
SEUS 50 ANOS, E TAMBÉM

A TODOS OS MÉDICOS QUE
DEDICAM SUA VIDA PARA

QUE QUE TODOS POSSAM VIVER
A SUA COM MAIS SAÚDE
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Tajara: Toda nossa confiança 
com muito mais conforto e 
praticidade em 3 unidades, 

sempre que precisar.

UNIDADE REDENTORA:
 RUA CILA, 3092

UNIDADE VIVENDAS: 
AVENIDA JOSÉ MUNIA, 7000

UNIDADE SHOPPING CIDADE NORTE: 
ESTACIONAMENTO DO 

SHOPPING CIDADE NORTE
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO É REFERÊNCIA EM CURSOS
DE MEDICINA QUE ATRAEM CENTENAS DE ESTUDANTES

Nharryme Mendonça Garcia, 20 anos, 
mudou-se de Fronteira (MG) para São 
José do Rio Preto no início deste ano. José 

Luis Esteves Francisco, 57 anos, deixou a cidade 
de Tupã, ainda na década de 1980, para também 
fincar raízes nas terras de São José. O que une essas 
duas histórias? A vocação da cidade em atrair e 
formar médicos com excelência. 
 Referência regional e nacional em 
medicina de ponta, Rio Preto também é conhecida 
pela alta capacidade de formação médica, fato 
que atrai para a cidade muitos estudantes. Suas 
três faculdades - Faceres, Famerp (Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto) e Unilago 
- que oferecem o curso de medicina, Nelas, são 
formados, em média, 300 novos médicos todos os 
anos. 
 Nharryme é uma dessas estudantes que 
migraram para a cidade em busca de formação. 
No ano passado, ela foi aprovada no vestibular de 
medicina da Famerp, um dos mais concorridos do 
Brasil.
 “Sempre cresci ouvindo conhecidos 
falando que foram fazer algum tratamento 
no HB (Hospital de Base de Rio Preto), o que 
mostra a magnitude do hospital. Além disso, 
fui a workshops de medicina e de enfermagem 
em 2017 e me encantei pela Famerp. Vi o quão 
estruturada era e quantos professores renomados 
tinha, o que me deixou com os olhos brilhando”, 
disse Nharryme.
 Além de se mudar para Rio Preto com o 

objetivo de estudar medicina, muitos profissionais 
acabam continuando na cidade e fazendo carreira 
na área. É o caso do médico José Luis Esteves 
Francisco. Em 1982, ele veio diretamente de Tupã 
para Rio Preto com objetivo de cursar medicina na 
Famerp. 
 Francisco terminou a graduação em 1987 
e a residência médica em ginecologia e obstetrícia 
e mastologia em 1990. Mesmo com diversas 
propostas em outras cidades, inclusive mais 
vantajosas financeiramente, optou por ficar em 
Rio Preto. 
 “Recebi propostas de vários lugares 
próximos e também fui procurar trabalho na minha 
cidade de origem. Foi então que me ofereceram a 
oportunidade de permanecer na Famerp. O desejo 
de crescimento profissional e a chance de morar 
numa cidade como Rio Preto me fez ficar por aqui”, 
conta o médico que hoje também exerce o cargo 
de Diretor Adjunto de Administração da Famerp, 
Professor adjunto da Unidade de Mastologia do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 
faculdade  e vice-presidente da Unimed Rio Preto.
 Rio Preto é um dos mais importantes 
polos de medicina do País, com uma média de 
5,5 médicos por mil habitantes - quase o triplo 
da média nacional. Profissionais que atuam em 
grandes hospitais, centenas de clínicas, centros de 
diagnósticos, prontos atendimentos e laboratórios. 
Fato que, aliado à qualidade das faculdades, faz 
com que a cidade seja destaque e também o berço 
para grandes profissionais.

MÉDICOS
Vocação em formar

Por Elton Rodrigues

SAÚDE

Nharryme se mudou para Rio 
Preto para cursar medicina
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Toda excelência e qualidade oferecidas 
pela Unimed São José do Rio Preto, 
agora também estão disponíveis em 

mais um serviço, o Laboratório Unimed 
Rio Preto. Aberto a todos os beneficiários 
e também clientes particulares, ele possui 
estrutura inovadora, equipamentos de ponta 
e os melhores profissionais, o que garante 
precisão nos diagnósticos e agilidade nos 
resultados.
 No local, é possível fazer mais de 
1.500 tipos diferentes de exames com 

processos: bioquímicos; imunológicos; 
hormonais; hematológicos; parasitológicos; 
microbiológicos; autoimunidade; uroanálise; 
e  genéticos de alta complexidade. Para mais 
informações, basta mandar uma mensagem 
para o Whatsapp (17) 99236-7397, que 
profissionais irão dar orientações, informar 
valores, agendar horários e muito mais.
 Outra vantagem do Laboratório 
Unimed Rio Preto é a variedade de pontos 
de coleta localizados em Rio Preto e Olímpia. 
São diversos pontos estratégicos para a 

SERVIÇO GARANTE AOS CLIENTES E A TODA POPULAÇÃO 
SEGURANÇA, QUALIDADE E DIAGNÓSTICOS PRECISOS

RIO PRETO
Por  Rodolfo Borduqui

PRATICIDADE

Faça a leitura do
QR Code acima com 

o seu celular para 
mais informações

Laboratório Unimed
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comodidade e praticidade dos pacientes. 
Confira quais são e onde estão localizados.
 O Laboratório Unimed Rio Preto 
oferece ainda mais uma facilidade: serviço 
de coleta em domicílio. Perfeito para pessoas 
com dificuldade de locomoção ou para quem 
apenas prefere fazer a coleta no conforto 
do lar. Basta agendar o dia e horário via 
Whatsapp (17) 99236-7397 que uma equipe 
especializada irá até o local para a coleta. 
Será cobrada apenas uma pequena taxa extra 

Complexo de Saúde Unimed
Avenida Bady Bassitt, 4.870
De segunda à sexta-feira, das 6h às 18h,
e aos sábados, das 6h às 12h.

Espaço Unimed #cuidardevc
Plaza Avenida Shopping - 1º Piso
De segunda à sexta-feira, das 6h às 14h,
e aos sábados, das 6h às 12h.

Espaço Viver Bem 
Avenida Clóvis Oger, 900
De segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.

Unimed Serviços Olímpia 
Praça Altino Arantes, 8
De segunda-feira a sábado, das 6h às 12h.

referente ao deslocamento. Este serviço está 
disponível de segunda-feira a sábado, das 7h 
às 11h. 
 “Este é mais um serviço de altíssima 
qualidade que a Unimed Rio Preto oferece. Por 
isso, quando precisar realizar algum tipo de 
exame laboratorial, não deixe de consultar o 
Laboratório da Unimed Rio Preto. Segurança 
e precisão nos melhores resultados”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.
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UNIMED RIO PRETO PROMOVE PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DE STARTUPS DA ÁREA DA SAÚDE

A Unimed São José do Rio Preto, Braile 
Biomédica, Grupo Cene, Ultra-X 
Medicina Diagnóstica e Shift se uniram 

para prover um programa de aceleração 
de startups da área de saúde, o Health 
Me Up. O objetivo é buscar e incentivar 
o desenvolvimento de novas tecnologias 
e também fazer com que São José do Rio 
Preto, que já é um polo de medicina, se torne 
referência nacional em inovação.
 Serão selecionadas até 12 startups 
para viver uma imersão durante quatro meses 
dentro do Parque Tecnológico junto com 
especialistas nas áreas de saúde, estratégia, 
gestão, negócios, marketing, vendas e 
tecnologia. 
 Além das oficinas e acompanhamento 
especializado, os participantes do programa 
contarão com a mentoria de executivos 
das empresas realizadoras, que ajudarão os 
empreendedores a colocar seus produtos no 
mercado. Ao final desta imersão, as startups 

terão a oportunidade de captar até R$ 500 mil 
em investimentos para alavancar os negócios.  
 “Estamos vivendo um momento de 
transformação na área da saúde. Na Unimed 
Rio Preto, por exemplo, temos o programa 
Inovação é Vida, por meio do qual buscamos 
inovações com objetivo de melhorar ainda 
mais a experiência do cliente e também nos 
tornarmos uma empresa 100% digital. Por 
isso, decidimos nos unir com outras grandes 
do mercado para promover o Health Me Up. 
Queremos fomentar a inovação cada vez 
mais”, afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, José Luis 
Crivellin.
 Além das empresas, o programa conta 
com apoio da Prefeitura de São José do Rio 
Preto, Parque Tecnológico e Apeti (Associação 
dos Profissionais e Empresas de Tecnologia 
da Informação) e será operado pela QuikDev, 
uma corporate venture builder.
 O lançamento do Health Me Up foi 

Por Rodolfo Borduqui

HEALTH ME UP

(17) 3022.8350 | 3216.5630 | 3016.9720

Representantes das empresas com o prefeito 
Edinho Araújo no lançamento do programa

TECNOLOGIA
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realizado no Parque Tecnológico e contou com 
a presença de autoridades, como o prefeito 
Edinho Araújo, o vice Orlando Bolçone, 
representantes das empresas realizadoras e 
convidados. 
 “Rio Preto tem essa vocação, uma 
cidade que é referência nacional em Saúde 
e que é empreendedora. Vejo este programa 
de aceleração como um gesto de cidadania, 
porque vamos crescer harmonicamente e 

coletivamente”, afirmou o prefeito Edinho 
Araújo.
 Os empreendedores interessados em 
participar do programa Health me Up precisam 
estar desenvolvendo uma solução na área da 
saúde, possuir disponibilidade e tempo para 
se dedicar ao negócio, além de competências 
necessárias para o desenvolvimento do 
projeto. As inscrições para o 1º ciclo vão até o 
dia 7 de novembro. Mais informações podem 
ser conferidas no site www.healthmeup.com.
br
 “Rio Preto é um polo nacional de 
Saúde que conta com medicina de ponta, 
uma das maiores redes hospitalares, clínicas, 
laboratórios, centros de ensino e pesquisa 
como a Famerp, entre outros. Nosso Parque 
Tecnológico é um dos primeiros do estado 
de São Paulo que, com apoio da prefeitura, 
traz essa vocação em Saúde. Por isso, nós da 
Unimed Rio Preto estaremos juntos realizando 
este projeto. Nada mais coerente do que 
incentivar o desenvolvimento de soluções 
nessa área. Inovações que, no futuro, poderão 
estar disponíveis aos nossos clientes para 
melhorar ainda mais a qualidade de vida”, 
explica o diretor Geral da Unimed Rio Preto, 
Sergio Maciel.Parque Tecnológico de São José do Rio Preto
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EM AÇÃO ESPECIAL PARA MARCAR A DATA, UNIMED RIO PRETO 
PRESENTEOU BENEFICIÁRIOS COM MAÇÃS VERDES

Que o cliente é peça-chave em 
qualquer negócio, não há dúvidas. 
Mas para a Unimed São José do 

Rio Preto, esta relação vai além, pautada 
pela amizade e confiança. Valorizar 
sempre e garantir a melhor experiência 
para cada beneficiário é um dos maiores 
compromissos da cooperativa médica.
 Pensando nisso e para celebrar o 
Dia do Cliente, comemorado em 15 de 
setembro, a Unimed Rio Preto promoveu 
uma ação especial com objetivo de unir 
carinho e alimentação saudável em um 
ato repleto de simbolismo.
 Cada cliente que passou por uma 
das unidades da Unimed em Rio Preto 
no dia foi presenteado com uma maçã 
verde e um bilhete especial. A ideia foi 
intensificar a campanha Mude1Hábito, 
que incentiva pequenas mudanças no 
dia a dia em busca por mais qualidade 
de vida e bem-estar. Por isso a maçã que, 
além de ter a cor da Unimed, ainda é um 

CLIENTE

HOMENAGEM

Dia do

estímulo à alimentação saudável.
 “O objetivo principal da ação foi 
demonstrar a importância e o cuidado 
que temos com nossos clientes e fazer 
desse dia um momento especial para 
aqueles que estavam presentes em nossas 
unidades próprias”, explica a gerente de 
Marketing da Unimed Rio Preto, Andreia 
Henrique Piccolo.
 De acordo com ela, a ação faz parte 
dos objetivos da Unimed Rio Preto que, 
cada vez mais, busca atuar com foco 
na experiência do cliente, no cuidado 
e também reforçando o propósito dos 
50 anos da marca, que consiste no lema 
“Nossa causa sempre foi você”.
 Além da ação no Complexo de 
Saúde Unimed, Espaço Viver Bem, 
Espaço Unimed #cuidardevc e na sede 
administrativa, as homenagens aos 
clientes também foram realizadas nas 
redes sociais da Unimed Rio Preto por 
meio de posts e vídeos especiais.

Por Priscila Carvalho
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Faça a leitura do
QR Code ao lado e 
confira um vídeo 

em homenagem ao
Dia do Cliente
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UNIMED RIO PRETO CHEGA A MEIO SÉCULO DE FUNDAÇÃO 
COMO UMA DAS MAIS IMPORTANTES DO BRASIL

Cinco décadas de trabalho sério, 
excelência nos serviços prestados aos 
beneficiários, valorização dos médicos 

cooperados e dedicação à saúde.  Assim é a 
Unimed São José do Rio Preto, cooperativa 
médica que chega aos 50 anos em 2021 com 
orgulho do passado, mas com os olhos no 
futuro.
 São poucas as empresas que 
conseguem chegar aos 50 anos de fundação 
com fôlego e credibilidade para almejar mais 
50. A Unimed Rio Preto é uma delas. E isso 
só é possível por ser uma empresa séria, que 
atua com base em planejamento e sempre 
com foco na satisfação dos quase 300 mil 
clientes, mais de 1.500 médicos cooperados e 
centenas de colaboradores.
 Mais do que uma data comemorativa, 
os 50 anos da Unimed Rio Preto são um 

COMEMORAÇÃO

exemplo de como a junção entre os melhores 
profissionais, colaboradores qualificados, 
serviços de excelência e uma gestão 
competente torna possível a garantia de um 
serviço de saúde de alta qualidade.
 Esse sempre foi o objetivo da 
cooperativa desde a fundação em 18 de 
outubro de 1971, quando um grupo de 127 
médicos se juntou para trazer a Rio Preto um 
sistema disruptivo que garantisse a melhor 
experiência a todos, o cooperativismo. Hoje, 
cinco décadas depois, a Unimed Rio Preto se 
tornou uma das maiores do Sistema Unimed, 
referência em vários pontos e sinônimo de 
qualidade.
 “Sempre estivemos na vanguarda. 
Muitas conquistas nossas abriram caminho 
para que outros seguissem os mesmos passos, 
e isso nos orgulha muito. Característica que 

50 ANOS
de excelência

Por Rodolfo Borduqui
Faça a leitura do

QR Code acima com 
o seu celular para 
assistir a um vídeo 

especial dos 50 anos



21out | nov 2021  |

nunca deixará de fazer parte do nosso dia 
a dia, seja agora, daqui a dez ou 50 anos. 
Estaremos sempre buscando o melhor para 
nossos clientes e cooperados”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.
 Nesses 50 anos, a medicina evoluiu, 
assim como a Unimed Rio Preto. Hoje, a busca 
por inovação faz parte da cooperativa, que 
quer se tornar, em breve, uma empresa 100% 
digital. Clientes e cooperados já utilizam 
aplicativos exclusivos, inteligência artificial, 
telemedicina, exames digitais e muito mais. 
A prevenção se tornou a palavra-chave e a 
tecnologia o caminho para a qualidade de 
vida e o bem-estar.
 “Queremos cada vez mais melhorar 

a experiência dos nossos clientes, valorizar 
o trabalho dos nossos médicos cooperados 
e mostrar a todos que é possível atuar 
com respeito, seriedade, mas sem perder a 
empatia. Esse é o jeito de cuidar Unimed”, 
afirma Crivellin.
 Em 2021, além da sede administrativa, 
a Unimed conta com três prédios em Rio 
Preto - Complexo de Saúde Unimed; Espaço 
Unimed #cuidardevc; e Espaço Viver Bem 
- que reúnem dezenas de serviços como 
Pronto Atendimento Adulto e Infantil, Centro 
de Excelência em Oncologia, Unidade de 
Vacinação, Central de Quimioterapia, Centro 
de Infusão, Clínica de Fisioterapia, Medicina 

Preventiva, Atenção Integral à Saúde, 
Laboratório, Beabá Bebê e muito mais. Em 
Olímpia, os clientes contam ainda com Pronto 
Atendimento e Unimed Serviços.
 A cooperativa possui importantes 
certificações que atestam a qualidade dos 
serviços prestados, como a ONA nível 3 de 
Excelência, acreditação com nota máxima 
pela ANS como Operadora de Plano de 
Saúde Nível Ouro, Selo Ouro de Governança 
e Sustentabilidade. Além disso, é um dos 
Lugares Incríveis para se Trabalhar, segundo 
o portal UOL, uma das 100 Maiores Empresas 
do Brasil, segundo a revista Exame, é 
reconhecida com o Selo Nacional Unimed de 
Governança Cooperativa, e muito mais.
 Uma empresa que também se preocupa 
com a sustentabilidade, tanto que segue e 
difunde os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Organização das Nações 
Unidas), promove ações sociais junto à 
comunidade por meio do Instituto Unimed 
São José do Rio Preto, incentiva a cultura, a 
prática de atividades físicas e a alimentação 
saudável, protege o meio ambiente e se 
envolve, de várias formas, com a sociedade.
 Foram 50 anos de conquistas, 
crescimento e respeito aos clientes e 
cooperados. Preceitos que não serão 
colocados de lado, pois a meta é evoluir cada 
vez mais para garantir o melhor para todos.

Expa Unimed no Plaza Avenida Shopping

Atual Conselho de Administração da Unimed Rio Preto

Sede Administrativa da Unimed Rio Preto
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MESMO VACINADO, É PRECISO CONTINUAR COM
CUIDADOS PREVENTIVOS PARA EVITAR A COVID-19

OS PERIGOS

Por Rafael Rossi

da variante Delta

A variante delta do novo coronavírus, 
detectada pela primeira vez na Índia 
em outubro de 2020, infelizmente é 

realidade e segue causando preocupação 
nas autoridades médicas em todo o mundo. 
Identificada na região de São José do Rio Preto 
desde agosto deste ano, ela é apontada por 
especialistas como mais transmissível e com 
poder de aumentar o risco de hospitalização.
 Segundo dados da autoridade sanitária 
britânica Public Health England (PHE), testes 
de laboratório sugerem que esta cepa se 
multiplique mais no organismo e que o risco 
de infectar membros da própria família seja 
60% maior. Fatos que aumentam o risco de 
pessoas, imunizadas apenas com a primeira 
dose da vacina, contraírem o vírus.
 “O grande problema da variante delta 
é que ela é mais transmissível. Se antes a 
gente tinha o vírus original, que cada pessoa 
infectada transmitia para outras duas ou 
três, com a variante delta esse número sobe 
para quatro, até sete pessoas”, explica o 
infectologista do Serviço de Prevenção e 
Controle de Infecção da Unimed Rio Preto, 
Inaldo Junior.
 “Outro ponto é que ela circula, ou seja, 

causa infecção entre pessoas que já tomaram 
a vacina. Os vacinados não desenvolvem 
casos graves, mas se infectam e transmitem 
também. Então, se a gente parar para observar, 
o poder de transmissão dessa variante é muito 
maior do que o do vírus original”, afirma o 
infectologista. 
 Diante deste cenário, a vacinação em 
massa e a manutenção dos protocolos médicos 
sanitários continuam sendo essenciais. 
“Quanto mais pessoas vacinadas, menor a 
circulação do vírus. Portanto, a vacinação e 
a manutenção das medidas de prevenção, 
como uso de máscara, higienização das mãos 
e o distanciamento social, são importantes”, 
salienta o médico.
 Em caso de suspeita de Covid-19, 
beneficiários Unimed Rio Preto podem 
ligar para a Central Clínica pelo telefone 
(17) 3513-7657. Totalmente gratuito, este 
serviço exclusivo oferece suporte de 
telemonitoramento de saúde aos clientes 
Unimed com profissionais especializados 
para tirar dúvidas sobre sinais, sintomas, 
isolamento, entre outros. O atendimento é de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, fins de 
semana e feriados, das 8h às 18h.

PANDEMIA
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TOTENS DE AUTOATENDIMENTO FACILITAM 
O DIA A DIA DOS BENEFICIÁRIOS DA UNIMED 
RIO PRETO

E SEGURANÇA
Por Rodolfo Borduqui

Mais praticidade

A inovação faz parte da Unimed São José do Rio Preto. 
Por isso, a cooperativa médica sempre está em busca de 
novas tecnologias tanto para se tornar, em breve, uma 

empresa 100% digital, como para facilitar a vida e o dia a dia 
dos clientes e cooperados.
 Uma dessas inovações, que já está ao alcance de todos, 
são os totens de autoatendimento para assuntos administrativos. 
Localizados em pontos estratégicos de São José do Rio Preto, 
Jales, Mirassol e Olímpia, eles oferecem vários recursos de 
forma prática e simples. Em uma tela sensível ao toque, o cliente 
pode acessar diferentes serviços com segurança. 
 Por meio do equipamento, é possível realizar o 
pagamento de mensalidade, solicitar segunda via de boleto, 
alterar a forma de pagamento, para débito automático, por 
exemplo, solicitar demonstrativo de Imposto de Renda, imprimir 
novamente algum boleto já quitado, alteração de recebimento 
de boleto por e-mail, consultar o status de autorização de 
procedimentos, fazer atualização cadastral, entre outros.  
 Desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação 
da Unimed Rio Preto, os totens de autoatendimento têm por 
objetivo agilizar os processos, incentivar a cultura digital, 
reduzir o uso de papel, aumentar a segurança de identificação e 
melhorar ainda mais a experiência do cliente.
 “Além dos tótens, nossos clientes têm ainda à disposição 
o portal da Unimed Rio Preto na internet, que pode ser acessado 
em www.unimedriopreto.com.br, e o aplicativo exclusivo e 
gratuito, disponível para celulares com sistema IOS ou Android. 
Queremos ser cada vez mais digitais e, com isso, facilitar o dia a 
dia de todos”, afirma o presidente do Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.

23

Confira os locais onde estão instalados os totens: 
Sede da Unimed Rio Preto, avenida Bady Bassitt, 3.877, Rio Preto
Shopping Iguatemi, Rio Preto
Corretora MM Saúde, avenida Anísio Haddad, 6.190, Rio Preto
Corretora RML Longo, avenida João Amadeu, 2.305, Jales
Previx Corretora, Rua Campos Salles, 1.906, Mirassol
Afinix Corretora de Seguros, avenida Dep. Waldemar Lopes 
Ferraz, 1.053, Olímpia

TECNOLOGIA
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Duas importantes campanhas de 
apoio à saúde ganham destaque 
durante o segundo semestre do 

ano, o Outubro Rosa e o Novembro 
Azul. Esses meses são especiais para a 
conscientização da população a respeito 
de duas das maiores causas de mortes em 
mulheres e homens de todo o mundo: o 
câncer de mama e o câncer de próstata, 
respectivamente.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL ALERTAM
PARA A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

COMPORTAMENTO 

Por Priscila Carvalho

É preciso

 Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), em 2021, estima-se que 
ocorrerão 66.280 novos casos de câncer 
de mama, o equivalente a uma taxa de 
incidência de 43,7 casos por 100 mil 
mulheres.
 Já o câncer de próstata é o tipo mais 
comum entre a população masculina, 
representando 29% dos diagnósticos da 
doença no País. Levantamento do INCA 

PREVENIR!
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aponta 65.80 novos casos a cada ano, 
entre 2020 e 2022. 
 Independentemente de idade 
ou gênero, é importante manter os 
cuidados com a saúde em dia, realizando, 
regularmente, exames de rotina indicados 
pelos médicos. Todo dia é dia de se cuidar 
e o diagnóstico precoce é um grande 
aliado da saúde. Quando detectados 
precocemente, esses tipos de cânceres 
têm maiores chances de cura. 

 No entanto, o medo do coronavírus 
acabou afastando muita gente dos 
consultórios e hospitais, o que acende um 
sinal de alerta. “A pandemia impactou 
a vida de todo mundo. Agora, que 
começamos a ter uma pequena trégua, 
precisamos restabelecer as nossas rotinas 
de convívio social e também retomar a 
procura pelos profissionais de saúde”, 
destaca o médico Coordenador Médico 
da Medicina Preventiva da Unimed Rio 
Preto, João de Castilho Cação.
 A realização de exames que 
ajudam a detectar precocemente o câncer 
de mama e o de próstata é fundamental. 
Por isso, eles não podem deixar de ser 
realizados, principalmente por pessoas 
com histórico familiar dessas doenças.

 As mulheres, além do autoexame 
das mamas, que precisa ser feito pelo 
menos uma vez por mês, devem realizar, 
a partir dos 40 anos, a mamografia 
anualmente. Em mulheres com 
antecedente familiar, o ideal é começar 
esse acompanhamento já a partir dos 35 
anos. 
 Para os homens, é indicado o exame 
de PSA (feito pela coleta de sangue), 
toque retal, ultrassonografia e exame de 
urina laboratorial. A partir dos 45 anos, o 
indicado é o acompanhamento médico 
regular, já que o câncer de próstata é uma 
doença silenciosa e a consulta de rotina 
contribui com o diagnóstico precoce.

 Além disso, alguns outros exames 
de rotina são fundamentais, tanto para 
homens como para  mulheres, e ajudam 
na avaliação de fatores de risco à saúde 
que pode evoluir para alguma doença 
futura. Para isso, basta consultar um 
médico pelo menos uma vez ao ano.
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UNIMED RIO PRETO PARTICIPA DO PLANTIO DE 800 
MUDAS EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA COVID-19

E HOMENAGEAR
Para reflorestar

Por Rodolfo Borduqui

Para celebrar o Dia da Árvore, em 21 
de setembro, a Unimed São José do 
Rio Preto, em parceria com o Instituto 

Mudar - Projeto Muda que a Cidade Muda, 
patrocinou e participou do plantio de 800 
mudas em Rio Preto.
 Além de celebrar a data, este ano 
a ação foi ainda mais especial, pois fez 
também uma homenagem às vítimas 
da Covid-19. Por este motivo, o tema foi 
“Jardim da Saudade”. O objetivo, além de 
reflorestar uma área da cidade com mudas 
de árvores nativas, foi ainda criar um 
espaço para que muitas pessoas pudessem 
ser homenageadas.
 Para participar, bastava ir até o local, 
retirar uma muda e plantar. Cada árvore 
ganhou uma plaquinha na qual foi escrito 
o nome da pessoa homenageada.
 Quem fez questão de estar presente 
para plantar uma árvore foi a família da 
senhora Evelyn, que faleceu este ano 
devido a complicações da Covid-19. Uma 
homenagem dupla, pois, no dia em que 
o plantio foi realizado, 19 de setembro, 
também seria seu aniversário.
 “Esta é uma homenagem muito 
bonita, porque é uma oportunidade de 

eternizarmos ela tanto aqui como em 
nossos corações.  A gente vem em uma crise 
emocional muito grande diante de tudo 
isso, e uma iniciativa como esta consegue 
trazer paz, tranquilizar e proporcionar um 
pouco de alegria. É um projeto fantástico”, 
afirmou um dos filhos de Evelyn, Sergio 
Marques Junior.

SUSTENTABILIDADE

 Quem também esteve presente para 
plantar uma muda em homenagem ao 
irmão, Aguinaldo, vítima da Covid-19, foi 
Ana Angélica Fidelis. Ela ficou sabendo 
do projeto por meio de uma amiga e fez 

Sergio Marques Junior e toda 
família foram homenagear sua mãe
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questão de ir com uma irmã para fazer o 
plantio.
 “Quando nossa amiga nos contou 
que haveria esta ação, não pensamos duas 
vezes. Escolhemos um ipê branco, porque 
ele era um anjo em nossas vidas. Achei essa 
ideia maravilhosa e certamente este será 
um dos locais que eu mais vou visitar daqui 
pra frente”, enfatizou Ana Angélica.

Ana Angélica fez questão de homenagear 
o irmão plantando um ipê branco

Daiana prestou sua homenagem plantando 
uma árvore em homenagem ao tio

 Para homenagear o tio, Marcos, 
sua sobrinha Daiana Bras também 
participou da atividade. “Eu decidi vir aqui 
homenageá-lo porque era uma pessoa 
muito importante para mim. Ele havia se 
aposentado há pouco tempo, e tinha ainda 
muito o que aproveitar, mas infelizmente 
não foi possível. E nada mais simbólico 
do que plantar uma árvore. Uma planta 
que representa a vida, dá sombra, alegrias 
e que vai ficar muitos e muitos anos aqui 
conosco”, afirma.

 O local escolhido fica na rua Dr. 
Raul Silva, esquina com rua Dr. Antônio 
dos Santos Galanteria. Agora, ele será 
transformado em uma praça que contará 
com o memorial em homenagem às 
vítimas. 
 “O plantio de mudas já se tornou 
tradição para a Unimed Rio Preto com 
objetivo de celebrar o Dia da Árvore. 

Mas este ano foi ainda mais especial, 
pois homenageamos muitas pessoas que 
infelizmente não estão mais entre nós”, 
afirma o conselheiro e diretor Comercial e 
de Marketing da Unimed Rio Preto, Atílio 
Maximino Fernandes.
 A atividade faz parte das ações de 
Sustentabilidade da Unimed Rio Preto. 
Em meio a tantas notícias relacionadas a 
queimadas e seca, o plantio dessas mudas 
será fundamental para aquela região. 
Além disso, vale ressaltar que todas terão 
acompanhamento do Instituto Mudar 
com regas e demais cuidados necessários 
para que se desenvolvam da melhor forma 
possível.
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INSTITUTO UNIMED RIO PRETO DOA BICICLETAS 
ESPECIAIS PARA O INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS

SOLIDÁRIAS
Pernas

Por Andrea Inocente

Contribuir ainda mais para a inclusão de 
deficientes visuais no esporte e na sociedade. 
Foi com esse objetivo que o Instituto Unimed 

São José do Rio Preto, por meio do Projeto Pernas 
Solidárias e em parceria com o D’Olhos e o HORP, 
entregou três bicicletas, modelo Tandem, para o 
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores.
 Muito divulgadas durante as provas de 
ciclismo nas Paralimpíadas de Tóquio, as bicicletas 
são especiais pois, por terem dois ou mais acentos, 
possibilitam que o deficiente visual possa pedalar 
junto com um guia e, assim, ter a sensação de 
estar andando sozinho de bicicleta. Este condutor 
geralmente é um voluntário que enxerga 
normalmente.
 Segundo o gerente administrativo do 
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, 
Romiro Pedro da Silva, as bicicletas serão utilizadas 
dentro de um projeto mantido pela instituição que 
realiza passeios ciclísticos com os deficiente visuais 
assistidos.
 “Somos muito gratos ao Instituto Unimed 
Rio Preto. Com esta doação, as pessoas atendidas 
poderão conhecer a sensação de estar andando de 
bicicleta. Principalmente aquelas que já enxergaram 
um dia e hoje não possuem mais visão devido a 
algum problema de saúde. Será uma experiência e 

uma sensação única para elas”, afirma Silva.
 A entrega dos equipamentos foi realizada 
em setembro e contou com a presença de 
representantes do Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores, da Unimed Rio Preto, do Instituto 
Unimed São José do Rio Preto, do D’Olhos e HORP.
 Fundado em 1948, o Instituto dos Cegos 
assiste deficientes visuais residentes em São José do 
Rio Preto e mais de 100 municípios, sendo a única 
entidade nessa região que oferece atendimento de 
habilitação e reabilitação a todas as pessoas que 
necessitam, possibilitando que se tornem mais 
independentes e incluídos em sociedade.
 “Temos o objetivo social de promover 
atividades e campanhas variadas que envolvam 
toda a comunidade. Por isso, desenvolvemos esse 
projeto que vai exatamente ao encontro desse 
propósito. O Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores é uma instituição muito importante, 
por isso decidimos apoiá-lo também”, explica o 
presidente do Instituto Unimed São José do Rio 
Preto, Gilmar Valdir Greque.
 A iniciativa está ligada ao projeto Pernas 
Solidárias, que é realizado pelo Instituto Unimed 
Rio Preto e promove a inclusão de pessoas com 
diferentes tipos de deficiência no universo das 
corridas de rua e esportes.

INCLUSÃO
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URRMEV 44 anos

Tradição, tecnologia e
precisão para tratamento
oncológico

Foto: Elton Rodrigues

A URRMEV agora conta com a mais

nova tecnologia em tratamento de câncer:

HALCYON E, radioterapia com total

precisão, eficácia, segurança e rapidez.

VMAT: Radioterapia em Arco Modulado Volumétrico 
IGRT: Radioterapia Guiada por Imagem
IMRT
Radioterapia Conformacionada 3D
Braquiterapia de próstata
Braquiterapia ginecológica
Radiocirurgia cerebral Radiocirurgia cerebral 
Radioterapia superficial de pele
Betaterapia
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