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QUALIDADE
O Pronto Atendimento da 
Unimed Rio Preto mantém 
acreditação ONA nível III 

PREVENÇÃO
Que tal aproveitar o começo do 
ano para atualizar a vacinação 
de toda família?

Evento do Instituto Unimed Rio Preto 
promoveu a inclusão por meio do esporte

CIDADANIA
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EXCELÊNCIA EM
DIAGNÓSTICOS
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Mais um ano se encerra e, felizmente, de uma 
forma bem diferente de 2020. Com o avanço da 
vacinação contra a Covid-19 e o abrandamento da 
pandemia, vivemos uma situação muito melhor do 
que no ano passado, quando os casos da doença e 
de mortes chegaram a níveis insustentáveis.

A pandemia não acabou e nem podemos diminuir 
os cuidados e a prevenção, mas podemos celebrar 
sim uma conquista que só foi possível com a 
chegada da vacina e a adesão em massa da maioria 
da população. 

Temos hoje uma situação que nos dá a esperança 
de que vamos vencer este mal. Mas não devemos 

afrouxar a precaução. Continuem usando a máscara, higienizem as mãos 
frequentemente com água e sabão ou com álcool em gel, mantenham 
distanciamento social adequado e evitem aglomerações.

Além disso, não deixem de se vacinar com as duas doses e, após cinco meses 
da última aplicação, procurem uma unidade de saúde para receber a dose de 
reforço. A vacina é totalmente segura, gratuita e a forma mais efi ciente de 
prevenção. 

Vacinem-se e estimulem todos que convivem com vocês, seja em casa ou 
ambiente de trabalho, a fazerem o mesmo. A redução drástica de casos 
e de óbitos é, em grande parte, devido à vacinação. Quanto mais pessoas 
imunizadas, menos o vírus irá circular. Só assim vamos vencer a pandemia 
e voltar a ter uma vida mais normal.

Nesta edição da Revista Viva Unimed, você encontra matérias importantes 
e do seu interesse como ações da Unimed São José do Rio Preto ligadas ao 
esporte, qualidade de vida, saúde e bem-estar.

Vocês encontram também uma matéria especial sobre vacinação e como 
aproveitar este início de 2022 para colocar a carteirinha de vacinas da 
família inteira em dia. Não deixe de ler e compartilhar com seus amigos, 
vizinhos e parentes. Informações de qualidade para todos.

Desejo a vocês um ótimo fi m de 2021 e um início de ano repleto de saúde e 
novas esperanças. Teremos um ano desafi ador, mas, juntos, podemos vencer 
e fazer com ele seja o melhor de nossas vidas.

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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PRONTO ATENDIMENTO DA UNIMED RIO PRETO 
MANTÉM ACREDITAÇÃO ONA NÍVEL III

O  Pronto Atendimento da Unimed São 
José do Rio Preto, Adulto e Infantil, 
Acreditado com Excelência – ONA 

nível III em 2019, acaba de passar por mais 
uma avaliação de manutenção. Diante do 
ótimo desempenho e cumprimento dos 
padrões de qualidade, o serviço manteve a 
certifi cação que tem validade por três anos.  
 O local é referência regional e 
nacional em qualidade, corpo clínico, 
estrutura, equipamentos de ponta, processos 
e resolutividade. A auditoria responsável pela 
avaliação destacou diversos pontos positivos 
que levaram à manutenção da acreditação, 
como as ações de enfrentamento da Covid-19.
 “Esta manutenção mostra o quanto 
a Unimed Rio Preto se preocupa com a 
excelência dos serviços prestados aos 
quase 300 mil clientes, com a segurança e a 
experiência dos pacientes, além de reafi rmar 
a busca constante por aprimoramento e 
qualidade”, afi rma o conselheiro da Unimed 
Rio Preto responsável pelo Complexo 
de Saúde Unimed, Geovanne Furtado 
Souza. Para ser acreditada, a organização 
precisa comprovadamente atender aos 
padrões defi nidos pela ONA, reconhecidos 
internacionalmente.
 “A manutenção da acreditação ONA 
nível III é um processo tão criterioso quanto 

o da obtenção. É preciso não apenas manter 
a qualidade, mas melhorar a cada dia. Com 
este trabalho constante, avançamos ainda 
mais em gestão e processos que terão refl exo 
direto na excelência do atendimento prestado 
aos nossos clientes e cooperados”, afi rma o 
presidente do Conselho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin.

QUALIDADE

Organização Nacional de Acreditação

 Entidade não-governamental e sem 
fi ns lucrativos que coordena um processo 
de certifi cação voltado para a qualidade 
de serviços de saúde, que tem como foco 
principal a segurança do paciente. Sua 
metodologia de acreditação é reconhecida 
pela International Society for Quality in 
Health Care (ISQua), associação parceira da 
OMS e que conta com representantes de 
instituições acadêmicas e organizações de 
saúde de mais de 100 países. Fundada em 
1999, a ONA se consolidou como a principal 
acreditação de saúde do país. Seus manuais 
são específi cos para diversos tipos de 
estabelecimentos: hospitais, ambulatórios, 
laboratórios, serviços de pronto atendimento, 
home care, clínicas odontológicas, clínicas 
de hemoterapia, serviços de terapia renal 
substitutiva e serviços de diagnóstico por 
imagem, radioterapia e medicina nuclear.

ACREDITADO 
Por Rodolfo Borduqui

com excelência
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O INÍCIO DO ANO É UM ÓTIMO PERÍODO PARA 
ATUALIZAR A VACINAÇÃO DE TODA FAMÍLIA

EM DIA!
Vacinação

Por  Ana Balestrieri

O período de férias chegou! Que tal 
aproveitar este tempo de descanso 
e horários mais tranquilos na rotina 

para atualizar a carteirinha de vacinação 
de toda família? Para cada idade existem 
vacinas específicas que precisam estar 
em dia para garantir saúde e qualidade de 
vida, pois elas são a forma mais eficaz de 
prevenção contra várias doenças.
 Se você pretende viajar, a atenção 
deve ser redobrada! Antes de escolher o 
destino verifique se suas doses estão to-
das completas. Importante destacar que 
a vacinação deve ser feita, no mínimo, 

dez dias antes viagem. 
 Além disso, muitos países exigem o 
Certificado Internacional de Vacinação e 
Profilaxia (CIVP), – expedido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que é um comprovante de que o viajante 
se vacinou contra determinados tipos de 
doenças. 
 A enfermeira da Unidade de 
Vacinação da Unimed Rio Preto, Renata 
Appendino, recomenda sempre verificar 
qual vacina é obrigatória para o local de 
destino planejado. “As recomendadas para 
viagens são Meningite B, Meningite ACWY, 

PREVENÇÃO
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Febre Amarela, Febre Tifoide, Hepatite A, 
Hepatite B, Tríplice Viral, Gripe e DTPA 
(tríplice bacteriana)”, orienta a enfermeira. 
 Para aqueles que irão curtir as férias 
em casa, também é um ótimo período para 
atualizar a carteirinha, por anteceder a volta 
às aulas. Além disso, se houver alguma 
reação, os cuidados serão mais tranquilos. 
 Para saber se a carteira de vacinas 
está em dia, basta levá-la até a Unidade de 

Vacinação Unimed Rio Preto, localizada 
no Espaço da Unimed #cuidardevc, que 
fica no primeiro piso do Plaza Avenida 
Shopping, para avaliação. Os profissionais 
irão fornecer todas as orientações. Caso 
tenha perdido, basta solicitar segunda via 
na instituição que realizou as vacinas.
 A Unidade de Vacinação é aberta a 
toda população, e clientes Unimed Rio Preto 
têm descontos especiais no valor das doses. 
A vacinação também pode ser em domicílio. 
Para isso, será acrescentada uma pequena 
taxa. Para mais informações, basta entrar 
em contato pelo telefone (17) 3202-1112 ou 
pelo WhatsApp (17) 99282-8780.

A Unidade de Vacinação funciona no Espaço 
Unimed, no Plaza Avenida Shopping.
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PROJETO CIRANDA DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS DE 
MOBILIDADE PARA QUEM NÃO PODE ADQUIRIR

Por ser portadora do Mal de Parkinson, 
dona Eunice Gonçalves Alfaiate, de 79 
anos, tem dificuldades de locomoção. 

Por conta da doença neurológica, ela não 
conta mais com a mesma força de antes nas 
pernas, por isso, o uso de uma cadeira de 
rodas poderia ajudar muito no dia a dia.
 Foi então que sua filha,  Sueli 

Alfaiate, soube do Projeto CirAnda, do 
Instituto Unimed São José do Rio Preto, que 
disponibiliza equipamentos de acessibilidade 
para pessoas em situação de vulnerabilidade 
com deficiência física ou dificuldade de 
locomoção temporária (PNE). Ela procurou 
o médico da mãe que, prontamente, fez a 
solicitação para o Instituto.

PARA TODOS
Por  Ana Balestrieri

CIDADANIA

Mobilidade



11dez 2021 | jan 2022  |

 “Eu não esperava que conseguiria 
a cadeira para ela de forma gratuita. 
Imaginava que teria que pagar por ela. 
Até pensei em pegar uma usada para ser 
mais em conta. Fui surpreendida quando 
conheci o projeto. A cadeira veio de uma 
forma muito rápida e está ajudando muito”, 
afirmou a filha da dona Eunice. 
 Por meio do Projeto CirAnda, o 
Instituto Unimed São José do Rio Preto, 
apenas até outubro de 2021, disponibilizou 
mais de 300 equipamentos de acessibilidade 
como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, 
muletas e andadores para pessoas que não 
podem adquiri-los. Em caso de patologias 
crônicas ou deficiência é realizada a doação 
do equipamento. 
 Para isso, é preciso que um 
médico ou assistente social faça uma 
declaração dizendo o motivo da 

necessidade, qual equipamento seria 
o mais indicado e por quanto tempo 
seria o uso. Depois, basta acessar o site 
https://www.institutounimedriopreto.
com.br/chooseform/, preencher os 
dados e anexar a declaração. Vale 
lembrar que o projeto é aberto a toda 
comunidade. Instituições filantrópicas 
também podem fazer a solicitação de 
equipamentos. 
 “O objetivo do CirAnda é 
proporcionar qualidade de vida para 
pessoas que precisam de equipamentos 
de acessibilidade mas não têm condições 
de comprá-los. Um compromisso social 
que faz parte dos objetivos do Instituto 
e da nossa meta de beneficiar toda 
comunidade com ações positivas”, afirma 
o presidente do Instituto Unimed Rio 
Preto, Gilmar Valdir Greque.

Para conhecer o CirAnda e 
outros projetos do Instituto 

Unimed Rio Preto, faça a 
leitura do QR Code com 

seu smartphone
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UNIMED RIO PRETO LANÇA LIVRO EM COMEMORAÇÃO 
PELO CINQUENTENÁRIO DA COOPERATIVA MÉDICA

P ara marcar as comemorações 
pelos 50 anos de história, muito 
trabalho, inovação, busca constante 

pela qualidade dos serviços prestados 
e valorização dos médicos cooperados, 
a Unimed São José do Rio Preto acaba 
de lançar um livro especial: 50 anos de 
Excelência e Profissionalismo
 O projeto, iniciado na gestão do ex-
presidente do Conselho de Administração, 
Helencar Ignácio, com a supervisão do 
conselheiro Gilmar Valdir Greque, teve 
como resultado um material riquíssimo que 
conta a história da Unimed Rio Preto desde 
a fundação em 1971 por um grupo de 127 
médicos, até os dias atuais.
 A missão de elaborar o material ficou 
a cargo do escritor e jornalista Raul Marques 
que, por meio de entrevistas, depoimentos e 

pesquisas, registrou fatos e histórias em 200 
páginas de muito conteúdo e informações. 
 “Foi um privilégio ser convidado 
para executar este projeto. Para produzir 
a obra ao longo de mais de um ano, contei 
com a colaboração de diversas pessoas, 
que foram entrevistadas, ofereceram 
informações e ajudaram com as memórias”, 
afirma Marques.
 O resultado é um verdadeiro 
documento que foi distribuído a todos 
os médicos cooperados, bibliotecas 
municipais e de universidades, autoridades, 
outras Unimeds em todo Brasil, jornalistas 
e influenciadores.
 “Nosso objetivo era produzir um 
material que refletisse a excelência da 
Unimed Rio Preto e valorizasse a história 
da cooperativa e seus personagens. Por 

JUBILEU

Por Rodolfo Borduqui

50 ANOS 
de história
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Para conferir a obra 
completa na versão 
digital, faça a leitura 
do QR Code com o 

seu smartphone

(17) 3022.8350 | 3216.5630 | 3016.9720

isso, optamos por muitas fotos e registros 
históricos como documentos, por exemplo. 
Quem tiver a oportunidade de ler o livro, 
irá se surpreender”, afirma o conselheiro 
responsável pela área Financeira da Unimed 
Rio Preto e um dos idealizadores do projeto 
do livro, Gilmar Valdir Greque.   
 “Resgatar e preservar a história é 
preparar o futuro. Somos uma cooperativa 
e valorizar nosso passado e conquistas faz 
parte das nossas premissas. O livro é mais 
do que o resumo da história da Unimed Rio 
Preto. É um verdadeiro documento que se 
confunde até com a história de São José 
do Rio Preto. Por isso, fizemos questão de 
compartilhar com diferentes públicos”, 
afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, José 
Luis Crivellin.
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N o mês em que a Unimed São José 
do Rio Preto completou 50 anos 
de fundação, em 18 de outubro 

de 2021, várias entidades e empresas 
prestaram homenagens e reconhecimentos 
à cooperativa médica por meio de cartas, 
placas, troféus, livros, entre outros.
 Em nome da Unimed do Brasil, o 
Diretor Presidente, Omar Abujamra Junior, 
enviou à Unimed Rio Preto o Reconhecimento 
Edmundo Castilho, honraria concedida 
às singulares em ocasiões especiais. Ele 
destacou que “um acontecimento tão 
importante como os 50 anos, é um momento 
especial para todos do Sistema Unimed”, 
afi rmou em carta.
 Quem também enviou as felicitações 
foi a Diretoria Executiva da Unimed FESP 
por meio de um troféu comemorativo. 

Segundo a Federação, “essa é uma forma de 
agradecer por essas cinco décadas dedicadas 
ao fortalecimento e desenvolvimento do 
Sistema Unimed paulista”.
 Outras Unimeds que também 
celebram 50 anos em 2021 enviaram os 
parabéns e, como presente, cópias dos 
livros comemorativos que contam a história 
dessas singulares, como a Unimed Londrina 
e a Unimed Florianópolis.
 Instituições também prestaram 
homenagens. O presidente do Sistema 
Ocesp (Organização das Cooperativas do 
Estado de São Paulo), Edivaldo Del Grande, 
veio pessoalmente até a Unimed Rio Preto 
para felicitar e entregar uma placa especial 
em celebração pelo Jubileu de Ouro.
 Segundo ele, completar 50 anos é 
um momento especial na trajetória de uma 

ENTIDADES E EMPRESAS RECONHECEM A IMPORTÂNCIA 
DO CINQUENTENÁRIO DA UNIMED RIO PRETO

Por  Rodolfo Borduqui

50 ANOS

Felicitações
E HOMENAGENS

Homenagem do Sistema 
OCESP pelos 50 anos da 
Unimed Rio Preto
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cooperativa. “Entregar uma placa para uma 
cooperativa que faz 50 anos de fundação é 
uma honra. Se pensarmos que, em nosso país, 
a média de vida das empresas é abaixo dos 
cinco anos, então realmente esta é uma data 
a ser comemorada”, afi rmou Del Grande.
 Por meio de cartas, a Acirp 
(Associação Comercial e Empresarial de S. J. 
do Rio Preto), o Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Rio Preto) 
e a Blue 3 Investimentos, parabenizaram 
a Unimed pela data especial. Já a TV TEM 
presenteou a Unimed Rio Preto com uma 
jabuticabeira, símbolo da multiplicação, 
saúde e bem-estar.
 “Ficamos extremamente honrados 
com as homenagens. Essas são apenas 
algumas que recebemos. Uma enorme 
satisfação que mostra o tanto que nosso 
trabalho é reconhecido por todos, como ele 
é importante para garantir a excelência aos 
quase 300 mil clientes e a valorização dos 

mais de 1.500 cooperados. Chegar aos 50 
anos é uma conquista, ser reconhecido por 
isso é um grande honra”, afi rma o presidente 
do Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin.

A TV Tem também prestou 
homenagem à Unimed Rio Preto
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PROJETO CICLOLAZER DISPONIBILIZA BIKES 
GRATUITAMENTE AOS DOMINGOS EM RIO PRETO

Entre os muitos compromissos da 
Unimed São José do Rio Preto junto 
a toda população, está o incentivo 

à prática de atividades físicas regulares, 
o que proporciona qualidade de vida e 
bem-estar. E um novo projeto realizado 
pela Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretária de Esporte e Lazer e patrocínio 
da Unimed Rio Preto, vem exatamente ao 
encontro desse propósito.

 É o Ciclolazer que disponibiliza 
bicicletas, gratuitamente, todos os 
domingos à população para serem usadas 
em um trecho de aproximadamente 3 km 
na região da represa de Rio Preto. Percurso 
que vai do Júpiter Olímpico até a ciclovia 
do Lago 3. 
 As bicicletas, do tipo mountain 
bike com 21 marchas, podem ser 
retiradas gratuitamente das 7h às 12h, 

PARA TODOS!
Por  Ana Balestrieri

Bicicleta

COMPORTAMENTO
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em um estande montado ao lado do 
Júpiter Olímpico. Para isso, basta levar 
um documento ofi cial com foto (RG ou 
CNH), preencher um cadastro e retirar o 
equipamento, que pode ser usado por até 
uma hora.
 “É uma proposta que busca levar 
ao conhecimento do público as diferentes 
formas do uso da bicicleta, seja como 
divertimento, esporte e também como 
modal de transporte, com destaque à 
promoção da atividade física e respeito ao 
meio ambiente”, explicou o secretário de 
Esportes, Fábio Marcondes.
 O lançamento do projeto contou 
com a presença do prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, do secretário de Esportes, 
Fábio Marcondes, do presidente do 
Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin, demais 
representantes da cooperativa médica e 
autoridades. 
 O patrocínio do Ciclolazer faz parte 
das ações de sustentabilidade da Unimed 
Rio Preto e vai ao encontro dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS, da 
Organização das Nações Unidas - ONU), 
que a cooperativa segue e ajuda a difundir 
para um mundo melhor. Além de estar 
relacionado ao “Mude1Hábito”, programa 
por meio do qual a Unimed incentiva 
pequenas mudanças no dia a dia em busca 
de qualidade de vida.

  “Não poderíamos deixar de 
patrocinar um projeto tão signifi cativo 
como este. Incentivar a prática de esportes 
e promover qualidade de vida fazem parte 
dos nossos objetivos diários. Por isso, 
convido desde já toda população para 
participar de mais essa ação patrocinada 
pela Unimed Rio Preto”, afi rma o presidente 
do Conselho de Administração, José Luis 
Crivellin.

Representantes da Unimed Rio Preto 
e da Prefeitura durante lançamento 
do Ciclolazer.
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INSTITUTO UNIMED RIO PRETO PROMOVEU 1º TREINO DE 
INCLUSÃO E REÚNE CENTENAS DE PARTICIPANTES 

U ma manhã de muito esporte, 
cidadania e emoção. Assim foi 1º 
Treino de Inclusão realizado pelo 

Instituto Unimed São José do Rio Preto, 
por meio do projeto Pernas Solidárias 
e com apoio da Unimed Rio Preto, para 
celebrar o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. 
 Aproximadamente 450 atletas 
amadores, profissionais e pessoas com 
diferentes deficiências - motora, visual 
e intelectual, participaram do treino 
que também teve apoio da Prefeitura 
Municipal de Rio Preto. A atividade 
foi realizada em um circuito de 5,2 km 
localizado na região da avenida Juscelino 
Kubitschek, na manhã do dia 4 de 
dezembro.
 Cada atleta participou do treino 
respeitando o seu limite, seja caminhando, 
correndo, pedalando ou praticando 
qualquer outra atividade física. As 
pessoas com deficiência participam de 
forma especial: com ajuda de atletas 
guias. 

ESPORTE

COMPORTAMENTO

e Cidadania

 Os visuais e intelectuais correram 
ou caminharam com um voluntário ao 
lado, os com deficiência física foram 
conduzidos por meio de cadeiras 
especiais. Além disso, as pessoas com 
deficiência visual também puderam 
pedalar com ajuda de voluntários em 
bicicletas do tipo Tandem, que possuem 
dois assentos.
 “O objetivo do treino foi promover a 
inclusão social e a diversidade, incentivar 
a prática esportiva e a qualidade de 
vida, além de conscientizar sobre a 
equidade de direitos e a necessidade de 
oferecer oportunidades para pessoas 
com deficiência em geral”, explica o 
presidente do Instituto Unimed Rio Preto, 
Gilmar Valdir Greque.
 Cinco assessorias esportivas da 
cidade - Bady Fitness; Briani Assessoria 
Esportiva; CH Runners; Igor Lorenzzato; e 
Outdoor Assessoria Esportiva - também 
participaram e deram apoio ao treino. 
Distribuídas pelo circuito, elas foram a 
base para os atletas com distribuição de 

Por Rodolfo Borduqui
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hidratação e frutas. 
 “O Instituto Unimed Rio Preto 
nasceu exatamente para promover a 
inclusão no esporte por meio do projeto 
Pernas Solidárias. Por isso este evento foi 
tão signifi cativo e, certamente, teremos 
outras edições do Treino de Inclusão no 
próximo ano”, afi rmou Greque.
 No mesmo dia, o empresário, Rubens 
Fragoso, e a colunista social, Cida Caran, 
foram condecorados, respectivamente, 
com os títulos de padrinho e madrinha do 

Projeto Pernas Solidárias. Uma homenagem 
aos dois pela ajuda e colaboração junto às 
ações do Instituto Unimed Rio Preto.
 “Promover a inclusão faz parte 
dos compromissos da Unimed Rio Preto 
diariamente. Se isso for feito por meio do 
esporte, a ação se torna ainda mais completa 
e efetiva. Temos certeza de que este 1º Treino 
de Inclusão foi um marco para a cidade e o 
primeiro de muitos”, afi rma o presidente do 
Conselho de Administração da Unimed Rio 
Preto, José Luis Crivellin.

Representantes da Unimed Rio 
Preto e da Prefeitura durante o 
1º treino de inclusão.

O empresário Rubens Fragoso e a colunista 
social Cida Caran foram condecorados com 
os títulos de padrinho e madrinha do Projeto 
Pernas Solidárias
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SIGLA REPRESENTA AS MELHORES PRÁTICAS AMBIENTAIS, 
SOCIAIS E DE GOVERNANÇA NAS EMPRESAS

E m inglês, ESG significa 
Environmental, Social e Governance, 
mas a sigla pode ser traduzida para 

o português como Ambiental, Social e 
Governança (ASG). Ela serve de base para 
ações e boas práticas cujos objetivos são 
definir se a operação de uma empresa é 
socialmente consciente, sustentável e 
corretamente gerenciada. 
 Na área da saúde, os ESGs são 
fundamentos estratégicos importantes 
para o desenvolvimento sustentável 

CORPORATIVO

por meio do uso consciente de recursos, 
igualdade, transparência, ampliação de 
acesso aos serviços e otimização de custos 
com melhor qualidade em atendimento. 
Esse tipo de prática virou tendência no 
mundo dos negócios e, na Unimed Rio 
Preto, já faz parte do dia a dia das ações.
 Segundo o diretor Geral da 
cooperativa médica, Sérgio Maciel, a 
temática sempre fez parte da cultura da 
Unimed Rio Preto, em especial no formato 
que a empresa cuida e se preocupa 

O QUE É ESG?
Você sabe

Por Andrea Inocente
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com o meio ambiente. “Ações de ESG 
são benéfi cas a toda sociedade e temos 
consciência da importância do nosso 
papel dentro dela. Sabemos que é através 
das nossas ações que conseguimos 
proporcionar à comunidade um ambiente 
saudável, com igualdade e transparência, 
auxiliando no desenvolvimento de todo 
um sistema ao nosso redor”, afi rma 
Maciel.
 Na parte Ambiental, o foco da 
Unimed Rio Preto é o desenvolvimento 
sustentável, a igualdade, melhor 
experiência dos stakeholders e 
transparência corporativa. Entre as 
iniciativas de destaque estão a realização 
anual de plantio de árvores para mitigação 
da emissão de gases do efeito estufa; a 
reciclagem que, até agosto deste ano, 
somou 3.731kg de resíduos recicláveis e 
10.288 unidades de cartões magnéticos. 
A cooperativa disponibiliza ainda um 
Ecoponto aberto a toda comunidade, 
fontarário gratuito, entre outros.
 No que se refere ao social, foi 
criado o Instituto Unimed São José do 
Rio Preto, entidade totalmente sem fi ns 
lucrativos e com voluntários com objetivo 
de centralizar as ações sociais realizadas 
pela Unimed Rio Preto e, principalmente, 
promover a inclusão social de pessoas 
com necessidades especiais por meio do 
esporte.
 O Instituto conta com programas 
específi cos como o UnIR que ajuda 
instituições fi lantrópicas por meio 
da arrecadação de doações de parte 
do Imposto de Renda dos médicos 
cooperados e colaboradores da Unimed 
Rio Preto; o CirAnda que disponibiliza 
equipamentos de acessibilidade para 
pessoas com defi ciência física ou 
difi culdade de locomoção temporária; 
o Pernas Solidárias que colabora com a 
inclusão em sociedade de pessoas com 
defi ciência por meio do esporte; e o Coala, 
que disponibiliza salas de aleitamento 
para as colaboradoras na fase de 
amamentação.
 Na área de Governança, a Unimed 
Rio Preto conta com um robusto 

programa de GRC (Governança, Riscos e 
Compliance) Integrado que envolve ações 
em todas as áreas da cooperativa como 
implantação do Programa de Integridade, 
a Lei Geral de Proteção de Dados, Canal de 
Denúncias Independente, Due Diligence, 
treinamentos internos com colaboradores 
e cooperados.
 “Investir nestas iniciativas 
representa crescimento e 
desenvolvimento. A sustentabilidade 
sempre foi algo marcante em nossa 
cultura e, principalmente neste período de 
pandemia, viu-se a necessidade de olhar, 
ainda mais, para esta temática. Com o ESG 
contribuímos para a criação de um bem-
estar social dentro e fora do ambiente 
corporativo, nos tornando uma empresa 
socialmente responsável e, cada vez mais, 
um lugar agradável, justo e correto para se 
trabalhar”, frisa Maciel.

Ecoponto da Unimed 
Rio Preto que é aberto 
a toda população.
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EVENTO TEVE CERCA DE MIL ATLETAS E MARCOU O RETORNO 
DOS EVENTOS ESPORTIVOS PRESENCIAIS NA CIDADE

A  “1ª Corrida de Rua da República”, 
realizada no dia 15 de novembro, 
foi o primeiro grande evento 

esportivo presencial em São José do Rio 
Preto desde o início da pandemia da 
Covid-19.  Com percursos de 5K e 10K, a 
prova teve largada e chegada no Centro 
Regional de Eventos e os atletas passaram 
pelas avenidas José Munia, Anísio Haddad 
e marginal da BR 153.
 Para que ela fosse possível, todos os 
protocolos sanitários foram obedecidos. 

ESPORTE

Os cerca de mil atletas inscritos, 
profissionais e amadores, tiveram que 
apresentar o comprovante de vacinação 
contra a Covid-19, com duas doses ou 
dose única, ou ainda um exame, feito 
no máximo 48 horas antes da prova, 
atestando que não estavam com a doença.
 Além disso, todos precisaram usar 
a máscara tanto na largada quanto na 
chegada. Durante o percurso, o uso do 
equipamento foi opcional. A corrida foi 
promovida pela Prefeitura de São José 

DA REPÚBLICA 
1ª Corrida de Rua 

Por Rafael Rossi
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do Rio Preto, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, em parceria 
com a Unimed Rio Preto e organizada 
pela Alcer - Associação de Lazer, Cultural 
e Esportiva Rio-pretense. 
 “Foi um enorme sucesso e todos 
seguiram os protocolos corretamente. 
Estamos muito felizes com o retorno 
e tomara que outras empresas possam 
organizar eventos assim. Por isso, o apoio 
irrestrito do Poder Público e da Unimed 
Rio Preto foi tão importante”, afirma um 
dos diretores da Alcer, Fernando Furlan. 
 Segundo o prefeito Edinho Araújo, 
“Foi uma festa enorme, estamos voltando. 
A saúde tem que ser evidenciada. Rio 
Preto é uma cidade que revela inúmeros 
atletas e, por isso, apoiar ações como essas 
são de extrema importância”, ressaltou.
 Para o presidente do Conselho 
de Administração da Unimed Rio Preto, 
José Luis Crivellin, “a Corrida de Rua 
da República representou um marco 
importante. Nós da Unimed Rio Preto 
temos como compromisso incentivar 
constantemente a prática de atividades 
físicas, pois sabemos o quanto isso é 

fundamental para a saúde, qualidade de 
vida e bem-estar. Por isso, não poderíamos 
deixar de participar deste evento tão 
significativo, que marcou uma conquista 
para todos nós”, afirmou Crivellin.
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Uma verdadeira revolução no mercado 
financeiro brasileiro. Assim pode ser 
classificada a chegada do Sistema 

Pix para pagamento e transferências de 
dinheiro. Lançada em outubro de 2020, a 
ferramenta, hoje, já representa mais de 30% 
de todas as movimentações bancárias no 
Brasil. Para utilizá-la basta ter conta em 
algum banco e solicitar pelo aplicativo da 
instituição a criação do Pix.
 Segundo o economista Hipólito 
Martins, “o Pix está revolucionando todo 
o mercado. É um sistema de pagamento 

PAGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA EM TEMPO REAL 
E SEM TAXAS CONQUISTA CLIENTES E EMPRESAS

ECONOMIA

Por Rafael Rossi

Sistema Pix revoluciona Mercado

muito importante que gera benefícios 
tanto para o sistema financeiro quanto para 
o consumidor. Antes, qualquer transação, 
como enviar dinheiro, você teria que pagar 
uma taxa. Agora, transfere em tempo real e 
não paga nada. O Pix evita ainda que você 
carregue dinheiro no bolso. Tem que tomar 
cuidado, claro. Tem seus perigos, mas a 
tecnologia chegou, avançou e não tem 
como fugir disso”, destaca o economista.
 O comércio em geral, sites de 
compras e vendas na internet, além da 
maioria dos correntistas, aderiram à 

FINANCEIRO NO PAÍS
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nova forma de pagamento. É o caso, por 
exemplo, do aplicativo Bebidas Online, 
que entrega bebidas e produtos de 
conveniência em sistema delivery. “O Pix 
dominou o mercado, por isso, acreditamos 
que substituirá o débito e o dinheiro em 
até 80%. Adotamos este sistema em nossa 
plataforma exatamente pela segurança 
e com objetivo de facilitar a vida das 
pessoas”, afirma o empresário e um dos 
sócios do aplicativo, Ciro Thiago Neto. 
 A nova opção para pagamento se 
destaca devido à inexistência da necessidade 
de utilizar cartões, maquininhas ou mesmo 
troco em dinheiro vivo. “Pix é bom para o 
comerciante e o empresário, porque eles 
não têm que esperar para receber. O valor 
cai em tempo real e não há taxas. Então, 
criou-se um conjunto de facilidades para 
todos os lados”, explica o economista.
 De acordo com dados do Banco 

Central, atualmente o PIX já é utilizado 
por 100 milhões de usuários pessoa física 
e 7,3 milhões pessoa jurídica. Ao todo, 
204,2 milhões de contas bancárias estão 
registradas no sistema. Isso fez com que ele 
superasse o DOC e TED e já movimentou 
R$ 1,6 trilhão desde o lançamento.
 O universitário Eduardo Sanches é 
uma dessas pessoas que aderiram ao PIX. 
“Facilitou demais minha rotina financeira. 
Depois que fiz a minha chave junto ao 
banco, utilizei o sistema praticamente todos 
os dias. O fato de não pagar taxas é o mais 
importante para mim. Pretendo usar cada 
vez mais, espero que mais estabelecimentos 
passem a aceitar”, afirma.

Novas funções
 Desde o fim de novembro, o PIX 
ganhou novas funções como a possibili-
dade de saque e troco. O Pix Saque per-
mite que os clientes de qualquer insti-
tuição participante do sistema realizem 
saque em um dos pontos que ofertar o 
serviço. Para isso, o cliente faz um Pix 
para o agente de saque, de forma seme-
lhante à de um Pix normal, e recebe o 
dinheiro na hora.
 No Pix Troco, a dinâmica é pratica-
mente a mesma. A diferença é que o saque 
do dinheiro pode ser feito durante o paga-
mento de uma compra ao estabelecimen-
to. Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total, 
ou seja, da compra mais o saque. No extrato 
do cliente aparecerá o valor corresponden-
te ao saque e à compra.

Os sócios Ciro e 
Gabriel adotaram 
o sistema PIX para 
pagamentos de 
pedidos no  APP 
Bebidas Online
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MODALIDADE PROMETE SER A QUERIDINHA 
DO VERÃO 2022 EM RIO PRETO 

O ESPORTE DA VEZ
Beach Tennis: 

Por Rafael Rossi

Todo Verão, novos esportes ganham 
o gosto da maioria das pessoas e se 
tornam os mais praticados da estação. 

Em 2022, a aposta é o Beach Tennis, 
modalidade que já conquistou milhares de 
adeptos em todo Brasil, inclusive na região 
de São José do Rio Preto.
 Ainda não existem dados oficiais 
da cidade, mas, no País, de acordo com a 
Confederação Brasileira de Beach Tennis 
(CBBT), já são quase 400 mil praticantes. 
Com novas opções de quadras para a 
prática do esporte na cidade, o número de 

jogadores deve aumentar ainda mais até o 
fim do Verão.
 Criado na Itália no fim da década de 
1980, o Beach Tennis pode ser praticado 
por pessoas de qualquer idade, mesmo 
sem muita habilidade ou costume com a 
raquete. A quadra de areia possui tamanho 
similar a do Vôlei de Praia, com 16m de 
comprimento por 8m de largura, e a rede 
varia de altura para homens e mulheres. As 
raquetes são feitas de madeira especial e 
as bolinhas semelhantes às de tênis, só que 
mais macias. 

ESPORTE
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 Atual número 52 do mundo na 
modalidade, Gabriel Santos, não esconde 
a satisfação ao ver o Beach Tennis se 
tornando uma verdadeira mania nacional. 
“Para mim isso é maravilhoso, porque vejo 
que o esporte está crescendo e estamos 
tentando fazer a modalidade ser cada vez 
mais profissional. A demanda está muito 
alta. Futuramente, vamos conseguir colher 
os frutos que estamos plantando agora”, 
prevê o atleta.

 Consultor do complexo WA Sports 
Center, em Rio Preto, que conta com quadras 
e aulas de Beach Tennis, o atleta reforça 
que qualquer pessoa pode praticar. “É um 
esporte muito democrático, muito fácil 
e todas as idades podem jogar: crianças, 
adultos e idosos”, afirma Santos. 
 Em uma hora de jogo, os praticantes 
podem gastar até 600 calorias, deixando 
para trás o estresse, o mau humor e ainda por 
cima ganhando saúde e condicionamento 
físico. Mas, antes de começar a praticar a 
modalidade, é recomendado procurar um 
médico para fazer uma avaliação. 
 “É muito importante praticar algum 
tipo de atividade física para garantir uma 

vida mais saudável. Mas antes, é preciso 
entender e conhecer o seu corpo. E é aí que 
entra a avaliação médica, para descobrir a 
existência de limitações, aptidões biológicas 
e fisiológicas”, afirma a professora de 
Educação Física da Medicina Preventiva 
do Espaço Viver Bem da Unimed Rio Preto, 
Roberta Magalhães da Silva.
 No caso do Beach Tennis é necessária uma 
atenção ainda maior. “Por se tratar de uma 
modalidade ao ar livre e de um piso instável, 

é muito importante tomar alguns cuidados. 
Procurar um profissional preparado 
para orientar e inserir gradativamente 
os movimentos da prática também é 
fundamental. Além disso, deve-se ficar 
atento ao uso de roupas confortáveis e 
hidratar-se o tempo todo durante a prática”, 
orienta Roberta.
 De maneira geral, antes de iniciar 
qualquer exercício físico, o indicado é 
consultar um médico para saber se você está 
apto para aquela determinada modalidade. 
É uma questão de segurança, que contribui 
para evitar lesões e possíveis consequências. 
Procure sempre um profissional qualificado 
e divirta-se com segurança.
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LOCAL SERÁ O ENDEREÇO DA UNIMED RIO PRETO 
NO PARQUE TECNOLÓGICO

ESPAÇO
Inovação é Vida

Por Rodolfo Borduqui

A Unimed São José do Rio Preto contará, 
a partir de 2022, com o “Espaço 
Inovação é Vida”, um módulo de 

inovação dentro do Parque Tecnológico de 
Rio Preto. A cooperativa médica foi uma das 
selecionadas pelo Edital de Fluxo Contínuo 
que escolheu dez novas empresas para 
atuarem no local. 
 O objetivo do espaço, que será dividido 
em dois módulos permanentes, cada um com 
60 m², e inauguração prevista para o fi m de 
janeiro de 2022, é que ele se torne o endereço 
ofi cial da inovação da Unimed Rio Preto. 
 “Nossa proposta é oferecer um lugar, 
como um coworking, no qual poderão ser 
desenvolvidos projetos de aceleração de 
inovação em parceria com a Unimed Rio 
Preto e startups nos mais diversos estágios 
de evolução. Queremos atraí-las para que 
elas utilizem o local durante as atividades 
conosco. Um espaço democrático e integrado 
para que novos negócios sejam construídos, 
na essência colaborativa da inovação”, 
explica o diretor de Tecnologia do Negócio 
e Inovação da Unimed Rio Preto, Elber dos 
Reis.
 O local não contará com colaboradores. 
O objetivo é que as pessoas interessadas o 
utilizem de forma democrática. Existirão 
regras para isso, mas  a meta é que esta cultura 
autônoma seja um dos ingredientes para que 
a criatividade e a colaboração aconteçam.
 Além disso, o “Espaço Inovação é Vida” 
será utilizado ainda para o desenvolvimento 

de projetos de intraempreendedorismo, 
fomentados pelos colaboradores e 
cooperados da Unimed Rio Preto, e também 
como local para a realização de eventos e 
encontros entre expoentes da inovação em 
saúde e toda comunidade.
 “Estamos vivendo a inovação dentro 
da Unimed Rio Preto por meio de projetos 
e ações concretas. E um dos objetivos é 
que isso ultrapasse nossos limites físicos 
e envolva não apenas os colaboradores 
e cooperados, mas outros ecossistemas 
como a comunidade. Este será um espaço 
democrático e inspirador no qual a inovação 
na área da saúde vai acontecer e trazer 
benefícios para todos”, explica o membro 
do Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto responsável pela área de Inovação 
e Tecnologia da Informação, Henrique 
Gandolfi .

Vista aérea do Parque 
Tecnológico onde funcionará 
o Espaço Inovação é Vida

TECNOLOGIA
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A URRMEV deseja a todos
os pacientes, parceiros e amigos
um abençoado Natal
e excelente Ano Novo!

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

Rua Capitão José Verdi, 1414 - S. J. do Rio Preto

Telefone: (17) 3211-2900 / (17) 3232-8700

Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689

@urrmevrp

urrmev.com.br

/urrmev
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Ano de cooperar
e ter resultados
A chegada de um novo ano traz a oportunidade de traçar 
planos para um futuro de grandes realizações.

A Uniprime tem a solidez que você precisa para
investir e a exclusividade que você merece para
facilitar o seu dia a dia. 

ZoZ Z

Descubra todas 
as vantagens de ser 
Uniprime do Brasil!


