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Seu lugar pode ser
disponibilizado para outra pessoa.

Agendou e não pode ir? 
Desmarque. A
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Consultas e exames agendados são compromissos.

Quem marca deve comparecer.

Mas se isso for impossível, lembre-se das outras
pessoas que podem precisar desse horário e

desmarque com antecedência.



O Cooperativismo se
constrói em união

Estar à frente de uma instituição que cuida de 
milhares de vidas diariamente é um desafio acompa-
nhado de muita honra.

Nós, como Diretoria Executiva, temos a responsabi-
lidade de buscar ideias que tragam melhorias contínu-
as, e assim temos feito. Somos compostos por uma 
equipe determinada e motivada em fazer o melhor para 
nossos beneficiários.

A Unimed Ji-Paraná vem evoluindo e o nosso ideal 
é fazer não só de Ji-Paraná, mas também de Rondônia a 
referência em cuidado na saúde integral. Com foco em 
pessoas, o objetivo é melhorar cada vez mais o relacio-
namento entre cliente e cooperativa. 

E não há outro caminho a não ser trabalhar em 
cooperação e superar os obstáculos juntos. Precisamos 
dar um passo adiante para construir o novo. E estamos 
preparados para isso.

Boa leitura!
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CHEGOU

APP CLIENTE UNIMED

Criado para atender as necessidades 
dos nossos beneficiários, facilitando a 

comunicação com a cooperativa.

Espaço exclusivo para acessar de forma rápida e fácil o 
seu boleto, extrato de coparticipação, carteirinha digital, 
guia médico, notícias e muito mais.

Unimed
mais perto
de você
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Plano de Saúde

Bem-estar 
dos ��n�i���i��

uncionários engajados e motivados é resultado de uma Fgestão focada em pessoas e sua total essência. E para que 
eles realmente caminhem junto da organização, é preciso 

investir no bem-estar de cada um deles e, neste caso, a saúde em dias 
é fundamental para que haja disposição a fim de executar as tarefas.

Para tanto, entram em cena os planos empresariais, excelentes 
opções de benefícios para que as empresas possam garantir assis-
tência à saúde aos seus colaboradores. Pesquisas indicam que o 
benefício é o segundo item mais valorizado pelos empregados, 
ficando apenas atrás do próprio salário.

Para o Diretor Administrativo da Unimed Ji-Paraná, Dr. Rodrigo 
Ziparro, empreender vai muito além do que preocupar-se com 
números, pois cuidar da qualidade de vida dos colaboradores é 
cuidar do bem maior da empresa. “Se o bem maior de uma organiza-
ção é justamente as pessoas, o capital humano deve ser valorizado e 
uma dessas formas é oferecer um plano de saúde que melhore a 
produtividade e motivação durante o trabalho”, destaca.

A Unimed Ji-Paraná trabalha em parceria com as empresas. São 
realizadas diversas atividades como palestras abordando temas na 
área da saúde, orientações ao uso correto do plano de saúde, além 
das ações preventivas, onde acontece aferição de pressão, bioimpe-
dância, avaliação da postura, glicemia capilar, entre outras ativida-
des. Desta forma, a assistência médica é fortalecida e a qualidade de 
vida aumentada.
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É TEMPO DE CUIDARDA SUA SAÚDE.

É TEMPO DE CUIDAR
DA SUA EMPRESA.

ESTÁ MAIS FÁCIL QUE ANTES
TER UM PLANO UNIMED
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Raios-X Digital

Ultrassonografia

Mamografia Digital

Densitometria Óssea

Consultórios Médicos

Tomografia 128 canais

Ressonância Magnética

Laboratório de Análises

Clínicas

Unidade Ji-Paraná:  Rua Paraná, nº 1210, Casa Preta. Telefone: (69) 3422-3333 / (69) 99214-7381
 Unidade Rolim de Moura: Clínica São Lucas - Avenida 25 de agosto, nº 5135, sala B, Centro. Telefone: (69) 3442-3434

www.radioclinro.com.br 

GASTROENTEROLOGISTA - FBG/AMB  RQE-1094
ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SOBED/AMB  RQE 1141

Espaço Saúde
Av. Transcontinental, 1196 - 3° andar - sl. 303 e 304
Casa Preta - Ji-Paraná/RO - 76.907-552

69 3416-9392 - 98127-9324
bartolomeugastro@hotmail.com

mob2015@outlook.com.br

ISO  9001



#adoteessaprática
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Atenção à Saúde
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Unimed
mais
próxima e
humana

COLOCANDO EM PRÁTICA 
UM ATENDIMENTO COM A 
FINALIDADE DE ESTREITAR 
O RELACIONAMENTO 
ENTRE UNIMED E
BENEFICIÁRIO.



om foco na prestação de serviço qualificado e fortalecer o atendimento Chumanizado, que a Unimed Ji-Paraná agregou no setor de Relacionamento 
com Cliente e à sua equipe multidisciplinar , em maio de 2017, o profissio-

nal de Serviço Social. 
Um desafio que foi superado mediante as necessidades, visto que este profissional 

também inclui intervenções acolhedoras para o beneficiário, com intuito de promover 
uma experiência positiva com a marca, assim oferecendo um cuidado da saúde de 
forma integral. 

Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos por isso é feito um trabalho 
de acompanhamento nas visitas técnicas juntamente com a equipe da Medicina 
Preventiva, e se preciso, com os familiares para conhecer suas realidades sociais, uma 
vez que a enfermidade provoca nos envolvidos uma mistura de sentimentos e incerte-
zas.

São demandas que exigem escuta, orientação e providência junto à família frente 
ao momento de fragilidade e que por isto se faz necessário um profissional habilitado 
para devidas ações.  

É importante destacar que esses atendimentos ocorrem também de forma presen-
cial na sede da Unimed Ji-Paraná assim como outras atividades de competência do 
Serviço Social (Código de Ética do/a Assistente Social Lei 8662/93 – CFESS). 

Estamos dispostos a cuidar das pessoas e ajudá-las a cuidar de si mesmas, dos 
outros e do mundo. 

Atenção à Saúde

VOCAÇÃO PARA CUIDAR 
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DR. RODRIGO RIBEIRO DO LAGO

DR. Edison Fidelis de Souza Junior 

CRM 4598 / RQE: 1233
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (TEOT) 13418

CRM 4038
ESPECIALISTA EM QUADRIL

Especialidade em pé e tornozelo adulto e infantil, membro titular da abtpé.
Especialidade em alongamento e reconstrução óssea com fixador externo
membro titular do comitê asami.

ATENDIMENTOS:
COFRAT (segunda, terça, quinta e sexta-feira) - JI-PARANÁ
CEFISA (segunda-feira) - PRESIDENTE MÉDICE
Hospital Bom Jesus (quinta-feira à tarde) - OURU PRETO
Hospital Mater Dei (quarta-feira) - JARU

ATENDIMENTOS:
COFRAT (segunda e quarta-feira) - JI-PARANÁ
CEDIMAGEM (sexta-feira) - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

11  JAN FEV MAR
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Rua Almirante Barroso,
1551 - Centro (em frente ao hcr) 
Cidade: Ji-Paraná

(69) 3423-1495
99274-3616

QUADRIL

JOELHO

COLUNA

PÉ E TORNOZELO
(adulto e infantil)

FRATURAS EM GERAL



esde novembro do ano passo que, a beneficiária Maria Luíza vem juntamente Dcom o esposo Fabiano Bullerjahn enfrentando uma série de dificuldades 
devido à fragilidade do estado de saúde dele, que se encontra com tetraplegia 

momentânea.
Com o aparecimento da doença, eles tiveram que ser acompanhados na unidade hospi-

talar em Porto Velho e foram liberados somente um mês depois.
Após a alta do hospital surge outra preocupação. Como se locomover da capital até a 

cidade onde residem que é Pimenta Bueno? O casal recebeu apoio de toda a equipe de 
remoção hospitalar. 

Maria Luíza elogiou a equipe pelo cuidado e tratamento especial que receberam até o 
trajeto a casa deles e que ao chegarem à residência, os profissionais de saúde fizeram além 
de suas competências, ajudaram a acomodar seu esposo. “Eles foram sensacionais. Foram 
muito atenciosos e prestativos” frisou. 

Todo trabalho realizado para transportar o paciente de um 
local para o outro é feito com os recursos médicos adequados ao 
estado clínico dos pacientes. ''Cada missão a nós designada tem 
cuidados peculiares a fim de contribuir para reforçar o empenho 
do nosso atendimento em cumprir nosso principal objetivo: 
atender os clientes com qualidade, a qualquer hora e lugar'', pontu-
ou a coordenadora do Serviço de Remoção, Enfermeira Karina 
Gomes Tuesta.

No lugar
do outro

Jeito de Cuidar

13  JAN FEV MAR

Cuidar é a nossa essência



A Remoção Unimed Ji-Paraná é um 
serviço diferenciado e de extrema 
utilidade não só para nossos benefi-
ciários, mas também para aqueles 
que não têm plano de saúde. 

Remoção
inter-hospitalares
(transferência entre
hospitais)

Remoção de pacientes
adulto, pediátrico e
neonatal

UTI’s móveis e
equipamentos 
de última geração

Serviço 24 horas

Equipe especializada
em atendimento de
alto risco

14JAN  FEV  MAR

Jeito de Cuidar



Mude um hábito

Mudanças
que fazem

a diferença

AERÓBICA

Foi através de um convite da irmã, que ela participou pela primeira 
vez de um aulão e desde esse dia ela não parou mais. A zumba é uma das 
modalidades de aeróbica que exercita através da dança e é o hobby 
preferido de Roseni. Quem pratica a zumba se beneficia de vários 
benefícios como: queima de calorias, acelera o metabolismo, elimina 
toxinas, melhora o sistema cardiovascular, tonifica os músculos, ajuda no 
controle da pressão arterial, melhora o equilíbrio e a postura e ainda 
melhora o humor. 

“Foi a dança que despertou em mim o interesse em praticar 
atividade física”, declarou a colaboradora da Unimed, Roseni Gomes 
de 38 anos, ao falar da importância do hábito pela melhora da qualida-
de de vida. Segundo Roseni, a médica que a acompanha nos exames 
de rotina, sempre a incentivava a praticar a atividade física para 
melhorar os resultados dos exames clínicos que sempre acusavam 
alterados. Ela apresentava sintomas como fadiga, pressão alta, trigli-
cerídeos e colesterol. Após adotar o hobby pela dança, através da 
atividade física, os exames apresentam melhora na saúde.

24  OUT  NOV  DEZ

DANÇAR NÃO SÓ MOVIMENTA O 
CORPO, COMO TAMBÉM TRAZ 

BENEFÍCIOS A SAÚDE
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Cirurgia do Joelho
(Cirurgias dos ligamentos

e meniscos por videoartroscopia ,
prótese total de joelho)

Dores nas costas
Dores articulares

Fraturas em geral

CRM/RO 2314     -     RQE 670     -    TEOT 10461



UNIÃO DE 
MÉDICOS

QUE 
FORTALECE
A MARCA

AS UNIMEDS DE RONDÔNIA SE UNEM PARA 
OFERECER O MELHOR EM SAÚDE PARA O 

ESTADO A FIM DE SOLUCIONAR, ACOLHER E 
ESTAR PRESENTE A SERVIÇO DO OUTRO. 
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Executivo das Unimeds de Rondônia junto à Unimed do Brasil,
no 1º Café com a Diretoria da Unimed Ji-Paraná

om a proposta de apresentar os Cresultados das ações do ‘‘Jeito 
de Cuidar’’, foi que a Unimed Ji-

Paraná reuniu todos os colaboradores da 
cooperativa em um grande evento, com o 
intuito de disseminar a proposta em um 
novo modelo de gestão, em que coloca o 
cliente no centro de tudo o que fazemos. 
 O evento mostrou o quão impor-
tante é o cooperativismo e como esta ideia 
pode mudar a vida das pessoas e dos que 
estão à sua volta. 
 Além dos 160 colaboradores da 
cooperativa local, o evento contou com a 
participação de convidados especiais 
como o presidente Dr. Elcio Carlos Rossi 
da Unimed de Vilhena, Dr. Gil Ney Elói 
Stabelini da Unimed de Ariquemes e Dr. 
Robson Jorge Bezerra da Unimed de Porto 
Velho, além das suas equipes técnicas. 
Marcaram presença também os represen-
tantes da Unimed do Brasil, Dr. Marcelo 
Mergh Monteiro, Diretor de Intercâmbio, 

e a Gerente de Desenvolvimento Humano e 
Sustentabilidade Sra. Maike Rothenburg 
Mohr.
 A fim de disseminar este conceito 
“Jeito de Cuidar Unimed” foi que a gerente 
da Unimed do Brasil, apresentou dados 
nacionais, enfatizando os resultados já 
evidenciados alinhado a importância 
desse novo modelo em atendimento e 
prestação no serviço de saúde, mostrando 
que o modelo de gestão não só é um desafio 
para dentro das cooperativas, mas também 
para todos os nossos prestadores e benefi-
ciários. 

O EVENTO MOSTROU A 
IMPORTÂNCIA DE CADA COLA-

BORADOR NESTE PROCESSO, 
PARA QUE AS METAS TRAÇA-

DAS PARA ESTE ANO SEJAM 
ALCANÇADAS.
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Para o Presidente da 
Unimed Ji-Paraná, Dr. Alcílio 
de Souza, o modelo de gestão 
além de garantir qualidade 
na prestação do serviço gera 
experiências inovadoras para 
os beneficiários. “O desafio de 
entregar  o  melhor  para 
nossos beneficiários nos leva 
ao novo, ao diferente, o que 
assunta, mas se faz necessá-
rio”, afirmou.

A proposta do projeto é investir em 
ações que resultem na qualidade de vida, 
na qual as operadoras de planos de saúde 
avancem e ofereçam uma medicina 
profilática, cuidadora. 

 A expansão deste atendimento 
deve atingir todas as Unimeds, por isso o 
elo entre as quatro cooperativas do Estado. 
Vale salientar que, a Unimed Ji-Paraná já 
aderiu ao modelo inovador e ações já estão 
acontecendo.

“Rondônia está preparado para o 
novo”. Dr. Marcelo Mergh, diretor de 
intercâmbio da Unimed do Brasil.

A ESTRATÉGIA É REUNIR AS 
UNIMEDS DE RONDÔNIA PARA 

ALINHAR NOVOS SERVIÇOS E 
MELHORIAS NO ATENDIMENTO

JEITO DE CUIDAR UNIMED

Novo serviço para o Sistema 
Unimed em Rondônia

Oferecer serviço de alta complexidade com 
a garantia da qualidade Unimed. Foi com este 
intuito que, os representantes das Unimeds do 
Estado de Rondônia se uniram em Ji-Paraná, 
para discutir a implantação de um novo serviço 
para os beneficiários do plano. 

De acordo com Robson Jorge bezerra, 
presidente da Unimed de Porto Velho, o princi-
pal objetivo da reunião foi buscar alternativas 
para melhorar os serviços prestados. 

Em fase de implantação, o novo serviço 
oferecido pela Unimed será para a realização de 
diagnósticos e procedimentos terapêuticos 
com técnicas de alta complexidade, permitindo 
a investigação de patologias cardíacas, cirurgias, 
a fim de garantir o atendimento aos beneficiári-
os da Unimed na região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20JAN  FEV  MAR



A PROTEÇÃO
QUE VOCÊ
MERECE

TENHA UM PLANO

UNIMED
21  JAN FEV MAR



Tecnologia e grandes profissionais unidos para
promover uma experiência positiva e com os melhores resultados.

 

1° Distrito: 

JI-PARANÁ - www.labrondon.com.br 

2° Distrito: 
Rua Vinte e Dois de Novembro, 825 - Casa Preta

69-3423-7322 / 99979-5287 
Rua Manoel Franco, 1543 - Nova Brasília

069 3422-7229 / 99940-7229 

ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL TECNOLOGIA EM ANÁLISE VISUALIZADOR DE VEIAS
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or recomendação da Organização Mundial da Saúde, as vacinas da influenza sazonal são Pmodificadas a cada ano. Para 2019, seis vacinas contra gripe (influenza) tiveram aprovação da 
Anvisa para uso no Brasil. Os produtos autorizados são os que fizeram a atualização das cepas 

do vírus da gripe,  conforme revolução  RE 2.714, de outubro de 2018, da Agência.

23  23  JANJAN FEVFEV MARMAR

Atualização na vacina
c����a a ���pe

Fluarix Tetra – GlaxoSmithKline Brasil Ltda

Influvac – Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Influvac Tetra – Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada) 
– Instituto Butantan

Vacina Influenza Trivalente (subunitária, inativada) – 
Medstar Importação e Exportação Eireli

Vaxigrip – Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. 

 São eles:

A VACINA ESTIMU-
LA O SISTEMA IMU-
NOLÓGICO A CRIAR 
ANTICORPOS
CONTRA OS AGEN-
TES CAUSADORES 
DA ENFERMIDADE, 
GARANTINDO
PROTEÇÃO CON-
TRA A DOENÇA.



Confira o período
de cada vacina:

BCG

HEPATITE B

HEPATITE A

DTP - Difteria,
tétano e coqueluche

HiB -
Hemofilus influenza

POLIOMELITE

ROTAVÍRUS

PNEUMOCÓCIGA
CONJUGADA

MENINGOCÓCIGA
C

MENINGOCÓCIGA
ACY

MENINGOCÓCIGA
B

INFLUENZA
(gripe)

TRÍPLICE VIRAL
(sarampo, caxumba
e rubéola)

VARICELA
(catapora)

FEBRE AMARELA

HPV
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Avenida Rio Branco - 4696. Centro
Rolim de Moura - RO

RPG
Pilates

Nutrição
Psicologia

Fisioterapia
Osteopatia

Fonoaudiologia 

(69) 3442-5088 /       98446-7274

Jaqueline C. L. Oliveira

Clínica Integrada

Fisioterapeuta Creto 9/239107-F



Antenados

APLV
Você conhece

a Alergia 
à Proteína do

Leite de Vaca?

De acordo a Diretora de Atenção à Saúde da 
Unimed Ji-Paraná - Dra. Magna Sueli - é preciso fazer 
uma avaliação minuciosa para o diagnóstico. ‘‘O diag-
nóstico, na maioria das vezes, é clínico. Alguns exames 
que podem ser solicitados não são capazes de concluir 
ou descartar a hipótese de alergia. O que deve ser 
analisado para um diagnostico assertivo é o histórico 
clínico, sintomas e resposta da criança a dieta.’’, aponta.

la é o tipo mais comum de alergia alimentar e, segundo estimativas de diversos estudos, atinge E5% dos bebês e crianças de até 3 anos de idade. Uma das principais características desse tipo de 
alergia é a precocidade com que ela costuma dar as caras. O problema surge já nos meses 

iniciais de vida. 
O sistema de defesa da criança com APLV ao ingerir o leite ou alimentos que possuem as proteínas do 

leite reconhece como uma substância estranha e libera anticorpos (IgE) ou células inflamatórias, acarre-
tando reações de diversas formas, sendo:

* Gastrointestinais: diarréia, sangue nas fezes, intestino preso, vômitos, refluxos, cólicas;
* Cutâneas: placas vermelhas na pele, coceira, manchas brancas, descamação;
* Respiratória: chiado no peito, infecções de vias aéreas, rinite, tosse, entre outros.

Exames que medem a pesquisa do IgE para alimentos (no sangue ou saliva) não são específicos para 
alergia alimentar e os resultados podem ser falsos positivos, ou seja, o resultado é positivo para vários 
alimentos e visivelmente a criança não apresenta reação ao consumi-los.

Existindo a suspeita do APLV o indicado é realizar o teste de provocação oral (TPO) que consiste em 
fazer a dieta isenta do leite, derivados e alimentos que possuem proteínas do leite por 2 a 4 semanas, 
dependendo das proteínas.
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ão é fácil ter uma alimentação Nsaudável longe de casa. Quem 
trabalha fora muitas vezes se 

alimenta em restaurantes self-service e  
nem sempre faz boas escolhas. Que tal, 
então, preparar sua própria marmita em 
casa, com ingredientes naturais e receitas 
práticas, sem gastar muito tempo na 
cozinha?

O primeiro passo é na escolha dos 
alimentos. É interessante que a gente 
coloque um alimento de cada grupo dentro 
da marmita para não faltar nenhuma 
proteína para o organismo.  Um detalhe 
importante é não esquecer de higienizar os 
alimentos corretamente.

Uma refeição equilibrada
Marmita saudável: 

27  JAN FEV MAR

Faça você mesmo



Em sua maioria, as receitas são sim-
ples, saudáveis, fáceis de preparar e vão te 
ajudar a economizar. Vale lembrar que 
tudo é feito com ingredientes que encon-
tramos nos supermercados ou feiras livres, 
nada de produtos processados ou indus-
trializados. 

 “As refeições precisam ser de 3 em 3 
horas contabilizando 6 refeições ao  longo 
do dia, sendo dividida em 6 porções de 
carboidratos , de 3 a 4 porções de hortaliças 
cruas e cozidas, 3 porções de frutas ao dia  e 
2 porções de carnes (vermelha/ branca ou 
ovos).

Lembrando que os laticínios também 
são muito importantes para a alimentação 
diária”, destacou a nutricionista Tassia 
Fernanda.

Além de práticas e econômicas, as 
marmitas podem ser grandes aliadas à 
qualidade de vida.

28JAN  FEV  MAR

Faça você mesmo
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Eventos

m comemoração aos seus 23 anos, a Gastroimagem irá realizar um grande evento científico em EJi-Paraná. O encontro reunirá apresentações de trabalhos científicos desenvolvidas por 
médicos e acadêmicos do estado de Rondônia, além de palestras com vários professores e 

pesquisadores de diversas universidades do Brasil.

No dia, terá um ambiente propício para a discussão de temas relevantes para a 
formação médica e a atualização dos participantes nos mais recentes trabalhos criados, 
agregando valor e conhecimento para as  áreas de Gastroenterologia, Cardiologia e 
Clínica Médica do estado.

Incentivar o conhecimento e enriquecer nossa medicina



Eventos

Os médicos cooperados da Unimed Ji-Paraná tiveram seu 
primeiro compromisso do ano: As reuniões do NDR (Núcleo 
de Desenvolvimento Regional), no polo de Cacoal,  dia 11 e Ji-
Paraná, no dia 12 de março.

Essas reuniões visam proporcionar a participação dos 
cooperados no planejamento e acompanhamento das ativi-
dades da cooperativa, formando novas lideranças. 

Em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher, a Unimed Ji-Paraná 
realizou uma ação especial 
na sede da Cooperativa. As 
primeiras beneficiárias que 
estiveram na cooperativa 
foram recepcionadas com 
flores entregues pelos cola-
boradores e atendentes. Já 
para as nossas colaborado-
ras e cooperadas foi entre-
gue um mimo especial. 
Temos a honra de ter em 
nosso time de colaborado-
res cerca de 70% da presen-
ça feminina e quase 24% de 
cooperadas. 

A fim de estreitar o relacionamento com nossos prestado-
res e melhorar todo o processo de atendimento ao cliente, a 
Unimed realizou um treinamento em Rastreabilidade, 
Auditoria e resoluções e regulação de OPME para médicos, 
enfermeiros e farmacêuticos auditores, profissionais do 
faturamento, cadastro, atendimento e auditoria em saúde 
hospitalar, fornecedores e demais profissionais que lidam 
diretamente com OPME.

NDR's 

Homenagens
no Dia da Mulher

ENCONTRO DOS PRESTADORES E
FORNECEDORES 
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Responsabilidade Social

Incentivo ao 
esporte

Os uniformes serão utilizados em grandes 
campeonatos como GO Cup, campeonato mundi-
al, que será realizado em Aparecida de Goiânia, no 
mês de abril e nos campeonatos estaduais e 
municipais. 

 De acordo com Coquinho, técnico respon-
sável pela escolinha, se não fosse a parceria com a 
Unimed, os atletas não teriam a oportunidade de 
participar de grandes competições. “Sem a 
Unimed não seria possível dar continuidade a 
escolinha. Por meio do apoio da cooperativa, 
muitos atletas conseguiram realizar o sonho de 
jogar em times nacionais”, declarou.

uando se trata do futuro das crianças, a Unimed não mede esforço em Qgarantir que além da qualidade de vida elas possam também vivenciar a 
prática esportiva. Há mais de 10 anos, a cooperativa investe nos projetos 

sociais e um deles é a escolinha de base AJS Unimed que atende crianças e adoles-
centes. 

 O incentivo da Unimed vai além da manutenção do espaço onde eles prati-
cam o esporte, e sim na confecção dos uniformes, cuja temporada de 2019 foram 
preparados cinco (5) jogos. E você tem a oportunidade de conhece-los nesta edição 
da revista Unimed. 
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Jogo de uniformes 2019



Qualidade de vida
������� da ���ica 

riado em 2003, o projeto Orquestra em Ação tem Ca finalidade de tornar melhor o mundo de 
crianças e adolescentes através da música, afim 

de aprimorar a cultura e a inclusão social, promovendo o 
bem-estar e a conquista pela dignidade da pessoa humana. 

Por acreditar nesta mudança, que a cooperativa 
Unimed tem sido um parceiro fundamental e colaborado 
para que crianças e adolescentes vivenciem o universo da 
música e descubram novos talentos. 

De acordo com a coordenadora do projeto, Solange 
Gurgacz, o apoio da cooperativa, garante a participação de 
alunos de baixa renda para que possam obter os mesmos 
conhecimentos dos demais. “Tal iniciativa mostra a preo-
cupação da Unimed com a saúde integral do indivíduo. 
Agindo com ética e responsabilidade social, a cooperativa 
ao apoiar o Projeto Orquestra em Ação, contribui ainda para 
a melhoria do desempenho escolar dos alunos, asseguran-
do aos mesmos, justiça social, o acesso a informação, a 
cultura, a cidadania, a profissionalização, a inclusão e 
convívio social, em ambiente seguro e propício à aquisição 
de valores ético-morais, além de potencializar a aquisição 
de competências e o desenvolvimento de habilidades”, 
declarou.
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Responsabilidade Social

A COOPERATIVA É
PARCEIRA DO PROJETO 

E VALORIZA A BOA 
MÚSICA ACREDITANDO 

NA MUDANÇA SOCIAL
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Entreterimento

Quiz Unimed
CURIOSIDADES DA GORDURA
ABDOMINAL

1) O excesso de gordura na região do abdômen é mais perigoso que o acúmulo de gordura em torno 
dos quadris e coxas?
(   ) Sim     (   ) Não

2) Alimentos gordurosos, como manteiga, queijo e carnes gordas, são as únicas fontes que geram 
gordura abdominal?
(   ) Sim     (   ) Não

3) Exercícios localizados, como flexões ou abdominais, eliminam a gordura abdominal?
(   ) Sim     (   ) Não

4) Os homens tendem a acumular mais gordura na região abdominal do que as mulheres?
(   ) Sim     (   ) Não

5) Refrigerantes light podem ser consumidos sem preocupação com o ganho de peso?
(   ) Sim     (   ) Não

1 - Sim
A obesidade e a gordura abdominal podem colocar a saúde do coração em risco. Pesquisas apontam que o excesso de gordura 
corporal pode antecipar a idade em que as pessoas costumam ter seu primeiro ataque cardíaco em até oito anos. Para evitar que 
isso aconteça é preciso medir a circunferência do abdômen e buscar valores que fiquem dentro dos padrões considerados seguros.

2 - Não
Ingerir alimentos ricos em gordura não é saudável, porém, qualquer alimento quando consumido sem moderação pode contribuir 
para o aumento da circunferência abdominal. Leia os rótulos dos alimentos, reduza o consumo das gorduras saturadas, aumente a 
ingestão de frutas e vegetais e controle a quantidade de alimentos consumidos em cada refeição.

3 - Não
Fazendo flexões, abdominais ou outros exercícios para a região irá fortalecer os músculos do abdômen. A forma mais eficaz para 
perder gordura localizada é através de dieta e exercícios aeróbicos, como corrida, pilates, dança e ciclismo.

4 - Sim
No geral, os homens tendem a armazenar mais gordura na área abdominal em comparação às mulheres, devido às diferenças 
hormonais. Antes dos 40 anos, as mulheres estão propensas a acumular mais gordura nos quadris, coxas e nádegas. Depois de 40, 
devido à diminuição dos níveis de estrogênio, a gordura corporal costuma ser direcionada para a região abdominal.

5 - Não
Os refrigerantes light possuem a vantagem da quantidade reduzida de calorias. Porém, há divergências entre os estudos, alguns 
sugerem inclusive que os refrigerantes light podem colaborar com o ganho de peso. Mas há um ponto que é consenso entre os 
especialistas: para quem quer emagrecer, é melhor não consumir refrigerante de nenhum tipo, ou, pelo menos, beber com 
moderação.

Respostas

Fonte: WebMD



É hora de brincar
O brincar tem papel fundamental no desenvolvimento da criança. 
A participação dos pais também contribui, e muito, nesta etapa. 

Ao brincar, a criança experimenta sentimentos, aprende sobre 
regras e é estimulada a usar a imaginação. Ao incentivar as brincadei-
ras, os pais contribuem com desafios, estimulam a autoconfiança e a 

autonomia. A criança passa também a descobrir sobre suas preferênci-
as, contribuindo para a formação de um cidadão crítico e consciente.

Fonte: Hospital Albert Einstein/ Filhos: dos 2 a 10 anos de idade. Dos pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria para os pais.
Editora Manole/ Pastoral da Criança.
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Fale conosco:
relacionamento_cliente@unimedjpr.com.br



UNIMED EM NÚMEROS

NACIONAL

REGIONAL

191

171 140

29
COOPERADOS

COLABORADORES REDE
PRESTADORA

MUNICÍPIOS DE
ABRANGÊNCIA
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www.unimedjpr.coop.br/ouvidoria






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

