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Cooperativismo: alicerce da ética, 
humanização e democracia
ESTA DIRETORIA EMPUNHA A BANDEIRA DO COOPERATIVISMO, da 
ética e da humanização nos relacionamentos e os defende veemen- 
temente! Tanto os médicos quanto toda a sociedade se beneficiam 
na defesa destes princípios.

O cooperativismo é enaltecido nas matérias desta edição de nossa 
revista, através de várias de suas formas de atuação, muito presentes 
no dia a dia de nossos associados. Seja na área de prestação de 
serviços, na qual nós médicos abraçamos e participamos do sistema 
Unimed - e em particular aqui em Piracicaba, somos cooperados 
de uma das mais bem administradas, estruturadas e sólidas 
cooperativas de serviços médicos do País. 

Temos a oportunidade de desenvolvermos nossas atividades e de 
praticarmos uma Medicina ética e humana dentro do princípio de 
união e cooperação da classe médica. Ademais, sempre ressalto com 
muito orgulho que dois dos maiores e mais importantes hospitais 
da cidade e da região são mantidos por cooperativas, o Hospital 
Unimed de Piracicaba e o Hospital dos Fornecedores de Cana, este 
da cooperativa dos plantadores de cana (Coplacana). 

Também enalteço a participação da Uniodonto, cooperativa dos 
profissionais da Odontologia, da qual a APM Piracicaba tem se tornado 
cada vez mais parceira. Não obstante, cada vez mais ganha espaço 
a participação da classe médica nas cooperativas financeiras, seja 
na aplicação e captação de recursos - para investimentos, aquisição 
de aparelhos médicos e reforma ou ampliação de clínicas - ou com 
serviços de seguros, cartão de crédito e financiamentos pessoais, 
enaltecendo que as sobras geradas destas operações financeiras 
são redistribuídas aos seus cooperados. Algum grande banco de 
varejo traz este retorno aos seus clientes? Entre estas cooperativas, 
podemos citar os sistemas de cooperativismo financeiro: Sicoob, 
Sicred, Unicred e Uniprime.

Mas, participar de uma cooperativa significa muito mais. Na verdade, 
trata-se da demonstração da união de um grupo de pessoas em 
torno de um objetivo comum, fazendo que todos os cooperados 
tenham direitos e deveres iguais, regidos por um estatuto social e 
pautados pela lei do cooperativismo. Ademais, premia-se aqueles 
cooperados que mais acreditam, investem e produzem através 
destes ideais!

Nosso propósito é despertar em nossos associados e em toda a 
sociedade um interesse maior pelo cooperativismo, perceber sua 
presença significativa desde o agronegócio até o setor financeiro e 
de serviços, reforçando que tais princípios são alicerces duradouros 
para uma sociedade mais ética, humanizada e democrática!

Ricardo Tedeschi Matos
Presidente da Associação Paulista de Medicina – Piracicaba

CRM-SP: 91.681 – Especialista em Endoscopia Digestiva, Cirurgia Geral e 
Médico Legista / Delegado Regional do CREMESP
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Reforçando as  
instituições locais
POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS 
COOPERATIVAS, comemorado no primeiro sábado 
de julho desde 1995, esta edição da Revista da 
APM Piracicaba traz um especial sobre o tema, 
contando a história de três grandes iniciativas da 
cidade.

Os leitores poderão, portanto, conhecer mais da 
estrutura e do funcionamento da Unimed Pira- 
cicaba, da Sicoob Cocre e da Uniodonto, presentes 
em Piracicaba há décadas e, cada qual em sua 
área, transformando o cooperativismo local.

No artigo do mês, a psicóloga e arte terapeuta 
Roberta C. Borges propõe uma nova maneira de 
pensar sobre a morte, focando — antes de tudo — 
na vida e refletindo sobre o papel do profissional 
da Saúde nesse processo. 

Abordando as iniciativas científicas e de educação 
continuada da região, retratamos o processo de 
reformulação da Universidade Corporativa Unimed 
Piracicaba, que agora tem um enfoque ainda mais 
voltado à educação. 

Na coluna de cinema, discutimos “Bela Vingança”, 
longa estadunidense dirigido por Emerald Fennell 
e protagonizado por Carey Mulligan. Tratando de 
um tema espinhoso, o filme arrematou o Oscar de 
melhor roteiro original neste ano. 

Por fim, trouxemos as últimas iniciativas da APM 
Piracicaba e os próximos eventos programados — 
como as lives sobre saúde mental e o I Congresso 
Médico-Acadêmico de Piracicaba.

Boa leitura!

Luís Kanhiti Oharomari
Conselheiro Fiscal da Associação Paulista 
de Medicina – Piracicaba

CRM-SP: 60.747 – Especialista em 
Hematologia
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UNIMED ATUA EM  
PIRACICABA HÁ MAIS DE 50 ANOS
Nesta edição, contamos um pouco da história das cooperativas que 
atuam na área de Saúde da região 
Da Redação

TODOS OS ANOS, O PRIMEIRO SÁBADO DE 
JULHO É RESERVADO PARA UMA DATA ESPE- 
CIAL: o CoopsDay, ou Dia Internacional das Co- 
operativas. A celebração remonta ao início do 
século XX, quando a Aliança Cooperativa In- 
zternacional instituiu a confraternização entre 
os povos ligados ao cooperativismo.

A oficialização da data, porém, só ocorreu mais 
recentemente, quando a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) ratificou o dia. Embora 
aprovada em 1992, a primeira 
celebração ocorreu em 1995, em 
decorrência do centenário da Ali- 
ança Cooperativa Internacional.

Neste ano, a celebração ocorreu 
em 3 de julho e, por conta da 
data, a Revista da APM Piraci- 
caba resolveu trazer um especial 
focado nas cooperativas ligadas 
à Saúde da região. A mais rele- 
vante delas, quando o assunto é 
Medicina, nasceu em 14 de de- 
zembro de 1970, quando um gru- 
po de médicos criou a Unimed Piracicaba para 
garantir trabalho e remuneração digna para a 
classe.

Hoje, a Unimed Piracicaba conta com quase 600 
sócios e mais de 180 mil beneficiários no municí- 
pio e cidades vizinhas, sendo líder no mercado de 
planos de saúde da região e figurando, inclusive, 
entre as 50 melhores empresas do Brasil.

Estrutura
Ao longo dos anos, a Unimed Piracicaba apri- 
morou seus serviços e criou uma rede própria, 
tendo hoje, no Hospital Unimed, um moderno 
centro médico construído em uma área de 22 
mil metros quadrados, distribuídos em sete pa- 
vimentos e 240 leitos.

No complexo, há pronto-atendimento de urgên- 
cia e emergência 24 horas em diversas espe- 

cialidades, bem como Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) adul- 
to, neonatal, pediátrica e cardio- 
lógica, centros cirúrgicos e obs- 
tétricos, maternidade e centro 
de imagem, entre muitos outros 
serviços.

Não à toa, a Organização Nacio- 
nal de Acreditação concedeu, em 
2017, o selo máximo de excelên- 
cia (nível três) ao Hospital Uni- 
med Piracicaba. O trabalho da co- 
operativa também rendeu outros 
reconhecimentos e premiações, 
como o selo ISSO 9001:2015, 
concedido pela acreditadora DNV- 

GL, e a categoria prata do Selo de Sustentabi- 
lidade concedido pela Unimed do Brasil às coope- 
rativas que adotam práticas socioambientais 
responsáveis.

Visão ampla de Saúde
Pensando no bem-estar da população de Piraci- 
caba, a cooperativa mantém o espaço Unimed 

Ao completar 
meio século, em 
2020, a Unimed 

Piracicaba 
consolidou seus 
serviços com o 
atendimento 
para casos de 

Covid-19.
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Corpo e Mente, voltado à saúde emocional dos 
beneficiários, e o Núcleo de Atenção Primária 
à Saúde, reservado exclusivamente ao atendi- 
mento de integrantes da Associação dos Apo- 
sentados Metalúrgicos de Piracicaba nas dife- 
rentes especialidades e áreas da Saúde.

Em 2020, um modelo de atendimento adotado 
com sucesso em países ricos, que resgata as 
origens da Medicina e garante que um médico 
acompanhe a vida e a história do paciente, foi 
introduzido na Unimed Piracicaba com a im- 
plantação do serviço Health Life – Viver Bem 
Unimed, um ambulatório de atenção primária, 
com médicos e enfermeiros focados no aten- 

dimento de qualidade e na promoção de saúde 
de colaboradores da instituição.

Ao completar meio século, em 2020, a Unimed 
Piracicaba consolidou seus serviços com o aten- 
dimento para casos de Covid-19. Desde o iní- 
cio da pandemia, o centro médico implantou 
protocolos, pronto-atendimento exclusivo, lei- 
tos de isolamento e UTI especial.

Há mais de cinco décadas, a Unimed Piracicaba 
se posiciona institucionalmente como uma co- 
operativa que proporciona saúde e excelência 
aos clientes de maneira humana, ética e trans- 
parente. 
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Números e Serviços

1. 1 hospital próprio;
2. 10 credenciados na região;
3. 50 serviços auxiliares de diagnóstico 

para exames laboratoriais e de 
imagem;

4. Cartão magnético Unimed para agilizar 
consultas e exames;

5. Cobertura em caso de urgência e/
ou emergência em todo o território 
nacional nos serviços credenciados 
Unimed;

6. Central de Consultas;
7. Benefício de remissão para a família em 

caso de falecimento do titular;
8. Pronto-atendimento especializado;
9. Área de abrangência da Unimed 

Piracicaba, além da própria cidade: 
Águas de São Pedro, Cerquilho, 
Charqueada, Jumirim, Laranjal Paulista, 
Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria 
da Serra, São Pedro e Tietê.

Conheça a Estrutura da Unimed Piracicaba
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SICOOB BUSCA JUSTIÇA FINANCEIRA
Cooperativa está em Piracicaba há 52 anos promovendo  
e apoiando os médicos e a população local
Da Redação

OUTRA INICIATIVA DE DESTAQUE NA REGIÃO 
É A SICOOB COCRE, cooperativa de crédito 
singular do Sistema Sicoob no estado de São 
Paulo, que nasceu em Piracicaba em 29 março 
de 1969, há mais de 52 anos. Ela está pro- 
fundamente ligada às raízes da produção de 
cana de açúcar na região, se so- 
lidificando ao longo dessas dé- 
cadas por meio de agropecu- 
aristas e fornecedores do setor.

Nos últimos anos, a cooperativa 
também passou a contar com a 
presença de representantes da 
indústria e do comércio, bem co- 
mo pessoas físicas, representan- 
do diversos segmentos, sempre 
tendo como prioridade a presta- 
ção de serviços e o oferecimento 
de produtos em condições que 
favoreçam todos os cooperados 
e promovam a justiça financeira.

E para atender os mais de 20 mil 
cooperados, a empresa está em 
50 cidades do interior paulista, tendo 21 pon- 
tos de atendimento espalhados pela região, 
além da unidade administrativa, sediada em 
Piracicaba.

Relevância econômica
Como nos explica Evandro Piedade do Amaral, 

presidente do Conselho Administrativo da Sicoob 
Cocre, que repassou todos os dados e infor- 
mações desta reportagem, o cooperativismo 
tem um papel muito importante na Economia, 
sobretudo por ser um agente de fomento e 
busca por justiça financeira. E a cooperativa 

cumpre as funções de trazer uma 
participação democrática dos as- 
sociados para dentro da institui- 
ção, fazendo com que cada um 
seja dono do negócio.

Desta maneira, o cooperativismo 
financeiro os auxilia na adminis- 
tração dos recursos financeiros e 
na hora de fazer investimentos, 
acessando empréstimos com as 
menores taxas do mercado. En- 
tre os produtos oferecidos pela 
empresa está a linha especial para 
compra de equipamentos médico-
hospitalares, por exemplo.

Ainda em termos de relevância na 
Saúde local, a cooperativa tem 

histórico de parceria com as instituições do 
setor nos municípios em que atua. Uma das 
mais destacadas é o apoio concedido ao Hos- 
pital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde 
mantém uma estrutura de atendimento e par- 
cerias filantrópicas. Recentemente, a Cocre ain- 
da criou um Fundo Saúde, no qual colaboradores 

O cooperativismo 
tem um papel 

muito importante 
na Economia, 
sobretudo por 
ser um agente 
de fomento e 

busca por justiça 
financeira.
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e cooperados podem fazer doações diretamente 
ao hospital para ajudar no combate à pandemia 
de Covid-19.

Importância do cooperativismo
Sendo uma cooperativa de crédito atuante, a 
Sicoob Cocre tem a intenção de balizar para 
baixo as taxas de juros médias cobradas em 
financiamentos por instituições tradicionais. Nos 
piores momentos da pandemia, por exemplo, li- 
berou mais de R$ 30 milhões em crédito para 
apoiar empresários e seus negócios, com o 
intuito de evitar demissões ou atrasos de pa- 
gamentos. Também foram criados mais de 15 
projetos sociais voltados para o desenvolvimento 
de pessoas físicas e jurídicas, gerando trabalho 
e renda.

Além da relevância econômica, o cooperativismo 
de crédito pode significar uma filosofia de vida 
para os que estão envolvidos nas iniciativas. 
Segundo Amaral, há uma união entre as pes- 
soas, que participam em conjunto do desenvol- 
vimento econômico e social de suas comuni- 
dades, buscando a justiça financeira e o bem-
estar geral.

Ilustrando a importância da cooperativa, obser- 
vamos que a Cocre alcançou recentemente a 
marca de R$ 1 bilhão em ativos — o conjunto 
de recursos financeiros e econômicos adminis- 
trados pela instituição.

O crescimento da instituição ocorre em pa- 
ralelo ao cenário de expansão vivido pelas 
cooperativas de crédito no Brasil. O ativo, entre 
julho de 2020 e julho de 2021, cresceu 24,8% 
e, nos últimos quatro anos, mais de 120%. A 
carteira de crédito, por sua vez, atingiu mais 
de R$ 369 milhões em julho último.

Como antecipa o presidente, os planos da co- 
operativa local são audaciosos. O objetivo é 
ser uma instituição financeira referência em 
atendimento, relacionamento e crescimento or- 
gânico, buscando alcançar essas metas por 
meio de uma relação “olho no olho” com os 
cooperados e levando adiante a mensagem da 
justiça financeira e do desenvolvimento social 
sustentável. 

Evandro Piedade  
do Amaral

Presidente do Conselho 
de Administração da 

Sicoob Cocre

Fo
to

s: 
ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l/d
iv

ul
ga

çã
o

Julho/Agosto 2021 – APM Piracicaba     |     9

ESPECIAL COOPERATIVISMO



UNIODONTO É A 
MAIOR REDE DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS DO MUNDO
Com parceria com a Unimed e a APM Piracicaba,  
a organização possui planos e serviços de alta 
qualidade aos associados
Laís Vasconcelos*

FUNDADA EM 16 DE JUNHO DE 1982, a Uni- 
odonto Piracicaba completou 39 anos de fun- 
cionamento em 2021. A organização nasceu da 
ideia de 30 profissionais que participavam da 
Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas 
(APCD) – Regional de Piracicaba e queriam 
criar uma cooperativa odontológica. O objetivo 
principal era o atendimento por meio de um 
plano familiar, novidade na época. 

Antes de chegar a Piracicaba, o modelo do sis- 
tema Uniodonto existia há dez anos, e já estava 
presente em unidades nas cidades de Santos, 
Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Com o 
passar do tempo, a organização se espalhou por 
vários municípios e estados, e se tornou o maior 
sistema de cooperativas odontológicas e a maior 
rede de planos odontológicos do mundo.

Possui atendimento integrado a três milhões de 
usuários no Brasil, com serviços prestados por 
aproximadamente 22.000 dentistas cooperados 
e organizados em 117 singulares. Além disso, 
é a maior rede de operadoras de saúde bucal 
avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suple- 
mentar (ANS).

A principal característica do sistema é propor- 
cionar uma cobertura efetiva em todo o ter- 
ritório nacional. E a missão da organização se 
divide em garantir o desenvolvimento do sis- 
tema Uniodonto e soluções sustentáveis, além 

de um excelente relacionamento com os clien- 
tes; se consolidar institucionalmente e se tornar 
referência no mercado de planos odontológicos; 
e oferecer uma Odontologia acessível a uma 
parcela cada vez maior da população.

História e conquistas
Presente durante toda a história da organização, 
Claudio Roberto Zambello, sócio fundador e pre- 
sidente da Uniodonto Piracicaba desde 1988, 
relembrou os altos e baixos enfrentados para 
atingir o alto nível de qualidade que a instituição 
oferece hoje.

“O maior desafio foi superar as crises de credi- 
bilidade, crescimento e desenvolvimento. Atual- 
mente, estamos lidando com os desafios da era 
da informação, agilidade na tomada de decisões 

Dr. Cláudio Roberto 
Zambello

Sócio Fundador e 
Presidente da Uniodonto 

Piracicaba
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e no planejamento estratégico. Uma de nossas 
maiores conquistas é o reconhecimento dos 
serviços prestados pela nossa comunidade”, 
relembra.

Nestes 39 anos, a organização passou por uma 
evolução contínua, aumentando o número de 
cooperados devido à alta demanda de ser- 
viços e, consequentemente, o número de be- 
neficiários. No decorrer de sua história, a 
Uniodonto Piracicaba também realizou diversas 
atividades comunitárias, nas quais mais de 25 
mil pessoas receberam exames preventivos de 
câncer bocal gratuitos.

Hoje, a cooperativa conta com aproximadamen- 
te 320 dentistas, que atuam em Piracicaba e ou- 
tras 16 cidades da região, com mais de 80.000 
clientes. Em relação aos planos futuros, Zam- 
bello afirma que o foco será na manutenção da 
qualidade dos serviços prestados e na inovação 
da instituição.

“No futuro, continuaremos a oferecer Odontolo- 
gia de alta qualidade, nos adaptando às novas 
tecnologias e procedimentos, prestando melhores 
serviços e sempre superando as necessidades de 
nossos usuários, funcionários e parceiros”, resu- 
me o presidente. 

*Sob supervisão de Giovanna Rodrigues
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NÃO QUERO FALAR 
SOBRE A MORTE! QUEM 
PODE ME AJUDAR?

O PROCESSO DO MORRER COMEÇA MUITO 
ANTES DO EVENTO DA MORTE. Talvez você 
nem continue a leitura, pois o texto deve ser 
"pesado, negativo, falar de morte, credo em 
cruz". Mas para falar da morte, primeiro temos 
que falar da vida. É nesse percurso do nascer 
ao morrer que a vida acontece, então é no aqui 
e agora que vamos nos preparando para o dia 
que ela chegar.

Dalai Lama nos diz que "Há dois modos de abor- 
dar a questão enquanto estamos 
vivos. Podemos escolher entre 
ignorar, ou então olhar de frente 
para a perspectiva de nossa pró- 
pria morte e, pensando clara- 
mente nela, tentar minimizar o 
sofrimento que traz. Entretanto, 
em nenhum desses casos pode- 
mos de fato vencê-la".

Tão importante quanto a preparação da nossa 
própria morte é a ajuda que podemos dar à 
morte dos outros, diz Dalai. Quando nascemos, 
imediatamente recebemos os devidos cuidados 
e atenção, pois sozinhos não sobreviveríamos. 
Da mesma forma, quando estamos perto da 
morte é preciso um cuidado, um alívio a um 
desconforto e à ansiedade da vida que se finda. 

Neste momento, um profissional qualificado ao 
lado daquele que está partindo, dando suporte 
emocional de uma forma cuidadosa e amorosa, 
é fundamental.

Nesse processo do morrer, o profissional pode 
ser a "ponte" entre o paciente e sua família, mui- 
tas vezes um interlocutor das vontades, por meio 
das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), 
documento que ajuda na tomada de decisão 
sobre tratamentos ou procedimentos médicos 

que o paciente deseja ou não re- 
ceber em situação de terminali- 
dade da vida. Esse documento 
possui respaldo legal do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), estipu- 
la que o médico deverá levar em 
consideração as DAV.

Porém, sem uma boa relação de 
confiança e amorosidade, nenhum 

instrumento funciona. É preciso um olhar atento 
e sensível para as escolhas do paciente, e o pro- 
fissional deve apoiá-las. O elo que se constrói 
com a família e como ela também apresenta suas 
angústias e expectativas fazem parte do processo. 
Os conflitos familiares tendem a se dissolver quan- 
do estabelecemos uma comunicação compassiva. 
A compaixão inevitavelmente floresce.

Ninguém quer, 
mas ela é a única 

certeza que temos 
nessa vida, o dia 

vai chegar.

Roberta C. Borges
Psicóloga (CRP O6/54813) e 

Arteterapeuta
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É preciso pensar A morte, e não NA morte. Para 
isso, desprenda-se do medo e faça do seu morrer 
um bem viver. 

Para finalizar, temos Cecilia Meireles que nos 
presenteia com essa poesia:

Tu tens um medo
Tu tens um medo: acabar.
Não vês que acabas todo dia. 
Que morres no amor, na tristeza, 
na dúvida, no desejo.
Que te renovas todo dia no amor, 
na tristeza, na dúvida, no desejo.
Que és sempre outro.
Que és sempre o mesmo.
Que morrerás por idades 
imensas.
Até não teres medo de morrer.
E então será eterno. 
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CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO 
DE PIRACICABA REFORMULADO
Conhecido como Universidade Corporativa Unimed Piracicaba, as mudanças visam 
interligar a equipe e buscar a excelência no atendimento aos beneficiários
Keli Rocha

SER INOVADORA ÀS TENDÊNCIAS EXISTEN- 
TES NA ÁREA EDUCACIONAL E DA SAÚDE; ser 
sustentável e perene; aprender, ensinar, parti- 
lhar saberes, ousar alternativas educacionais, 
igualdade e justiça social, educação para a ci- 
dadania, valorizar sempre o trabalho coletivo e 
compreender a reflexão como prática social são 
alguns princípios da Universidade Corporativa 
Unimed Piracicaba (UC), que pas- 
sou por um processo de refor- 
mulação com enfoque mais edu- 
cacional, em 2020.

O médico coordenador da UC, 
Daniel Valim de Souza, diz que 
fomentar o fortalecimento cul- 
tural dentro do Hospital Unimed, 
para que o conhecimento se tor- 
ne uma rotina e transforme a 
adoção de novas práticas, sem- 
pre baseadas em evidências ci- 
entíficas, é o principal objetivo 
da mudança recente.

“Por meio da Universidade Cor- 
porativa, podemos promover e fo- 
mentar a geração e propagação 
de conhecimento, desenvolvimento profissional 
tanto individual quanto de setores específicos, 
elevando o nível de atuação e de resultados da 
instituição como um todo. A iniciativa também é 
importante pelo modo de incentivar pesquisas, 
estudos e descobertas de novos procedimentos, 
produção de novos conhecimentos que sempre 
impulsionam e continuam a nos desejar uma so- 

ciedade que busca a direção do desenvolvimento”, 
explica Souza.

A UC oferece atividades de educação continuada, 
com foco na capacitação e desenvolvimento do 
corpo clínico do Hospital Unimed, possibilitando 
o aumento da performance e o alcance de 
melhores resultados e de fomento a grupos de 
pesquisa.

“Iniciamos pesquisas e já somos 
campo de coleta de dados de di- 
versas instituições de ensino da 
cidade e região. A UC Unimed Pi- 
racicaba se dedica, ainda, à pro- 
dução constante de conhecimento 
em educação e incentiva a busca 
do aprimoramento, formação a- 
cadêmica por meio do programa 
de bolsas de estudo, fazendo com 
que todos tenham uma postura 
proativa e transformadora. Hoje, 
temos no corpo clínico médico e 
de colaboradores da Cooperativa 
inúmeros profissionais com mes- 
trado, doutorado e PhD (Pós-Dou- 
torado)”, pontua a analista de 

Treinamento e Desenvolvimento da UC, Débora 
Regina Pinton Sacconi.

Dentre as principais capacitações investidas pe- 
la Universidade Corporativa estão a interliga- 
ção dos diversos departamentos para manter 
as equipes integradas, a busca pela excelên- 
cia dos beneficiários, condições de crescimento 

A Universidade 
Corporativa está em 
constante evolução 
e busca de melhoria 

da qualidade na 
educação e pesquisa, 

incentivando a criação, 
a responsabilidade 

social e o exercício da 
cidadania.

14     |     APM Piracicaba – Julho/Agosto 2021

CI
EN

TÍ
FI

CO



pessoal e profissional, baseando-se em melho- 
rias de desempenho, e mudanças constantes 
estruturais e tecnológicas para a otimização 
dos processos.

Comunidade e desafios
Como acrescenta Daniel Valim de Souza, as 
instituições que desenvolvem pesquisas apre- 
sentam melhores resultados em relação aos 
desfechos clínicos. “Além disso, atividades rela- 
cionadas à educação e pesquisa trazem inves- 
timentos, ampliação da estrutura física e pio- 
neirismo nas práticas relacionadas ao atendi- 
mento à saúde como um todo, que se refletem 
na prestação de serviços com maiores qualidade 
e segurança.” 

A Universidade Corporativa Unimed Piracicaba 
foi criada em 2012, com o objetivo de se con- 
versar com a sociedade a respeito da valoriza- 
ção do conhecimento científico. O coordenador e 

Débora Sacconi reiteram a inegável contribuição 
da Ciência em diversos aspectos, como equipa- 
mentos mais modernos, medicações mais eficazes 
e tratamentos cada vez mais individualizados e 
complexos, que possibilitam melhores condições 
de vida, controle e cura de várias doenças que há 
alguns anos eram intratáveis, e maior estimativa 
de vida da população em geral.

“A geração do conhecimento tem papel essen- 
cial para a sociedade, como democratizar o a- 
cesso à informação, promover a equidade, a des- 
coberta de novos procedimentos e protocolos 
para todos, inovações e avanços na Saúde. A 
Universidade Corporativa está em constante 
evolução e busca de melhoria da qualidade na 
educação e pesquisa, incentivando a criação, 
a responsabilidade social e o exercício da 
cidadania”, conclui a analista de Treinamento e 
Desenvolvimento da UC. 

essência
Nossa

você
Ter planos para o futuro

www.intermedici.com.br

Unidades:
Piracicaba, Tietê
e Cerquilho

SAC: 0800 770 3770

Plano Executivo e PhD, com atendimento no Hospital Sírio Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Plano PhD, com internação no Hospital Albert Einstein.

Planos: PhD | Executivo | Especial A
Especial | Qualiss | Quali-Pré | Quali-Pleno
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A BELA VINGANÇA DE UMA 
JOVEM PROMISSORA

SEM DÚVIDA, É EMERALD FENNELL, ela mesma 
uma jovem muito promissora, do título em in- 
glês do filme: Promising Young Woman. Além de 
todos os outros tantos prêmios conquistados, 
foram cinco indicações ao Oscar na sua estreia, 
e todas de peso: filme, direção, roteiro original, 
edição e atriz.

Emerald fez história ao ser a 
primeira mulher indicada na 
sua estreia na direção. Faz 
uma pontinha deliciosa no fil- 
me, aliás. E ainda saiu com 
a estatueta de Melhor Roteiro 
Original. Atriz até então mais 
conhecida como Camilla Par- 
ker Bowles, da série The Crown, 
revelou-se mais que promis- 
sora roteirista e diretora, a- 
lém de produtora neste fil- 
me, que vem falar de uma 
verdade muito mais que in- 
conveniente.

Os acertos começam pela es- 
colha da protagonista Carey 
Mulligan, sempre irretocável 
(falei dela em A Escavação, 
recentemente), que consegue imprimir a as- 
pereza e o sofrimento necessários à sua per- 
sonagem, que noite após noite se faz de vul- 
nerável na sua falsa embriaguez para atrair 
possíveis abusadores para sua missão de vin- 
gança eterna.

Tendo abandonado a escola de Medicina depois 
do suicídio de sua melhor amiga, a jovem pro- 
missora do título original, Cassandra — numa 

clara alusão à mitologia grega —, assume a 
missão de evitar que novos abusadores perma- 
neçam atacando e destruindo outra vidas.

Em dado momento, o passado a encontra e ela 
se vê obrigada a revisitar o drama pelo qual 
passou, ficando presa entre a chance de uma 

nova vida com um grande 
amor, ou manter a missão in- 
findável com a qual se com- 
prometeu em memória da 
melhor amiga.

O choque de realidade ao qual 
somos jogados ao assistir es- 
se filme nos incita a refletir 
sobre como nos posicionamos 
em relação ao abuso sexual, 
já que ele o destrincha nas 
várias facetas dos diferentes 
personagens, de forma mui- 
to mais complexa do que sim- 
plesmente uma crítica femi- 
nista para a questão.

Fato é, que todos conhece- 
mos histórias de abuso, e o 
que este filme faz nada mais 

é do que nos levar a pensar na forma como 
encaramos a questão, no passado, no presente 
e no futuro.

Empaticamente, podemos nos ver jovens ou ver 
nossos filhos nas situações descritas e assim, 
talvez, repensarmos nossas posições. O ro- 
teiro faz isso de forma magistral, apoiado nas 
interpretações de um elenco muito bem es- 
colhido.
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E este é, em minha opinião, o gran- 
de mérito deste filme, que talvez 
incomode mais do que distraia. O 
que, acredito, seja mesmo a in- 
tenção, inclusive com o final 
surpreendente — que certa- 
mente não vou revelar para 
não tirar a vontade de querer sa- 
ber mais e conferir assistindo o filme.

Foi lançado no Festival de Sundance no 
inicio de 2020, mas acabou tendo sua es- 
treia nos cinemas adiada devido à pan- 
demia. No Brasil, só entrou em cartaz em 
poucas salas em maio de 2021. Chegou a 
ficar em cartaz por duas semanas aqui em 
Piracicaba, e está disponível em alguns 
serviços de streaming como Claro Now, 
Vivo Play, Apple TV e Google Play.

Confira, embasbaque-se com a bela vin- 
gança retratada e depois reflita sobre o 
tema, demasiadamente oportuno ainda, 
infelizmente. 

Mariangela Di Donato 
Catandi
Otorrinolaringologista, 
Médica de Família e Cinéfila 
(CRM-SP: 57.257)
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Lives sobre cuidado 
e saúde mental
Em 25 de agosto, a APM Piracicaba promoveu 
mais uma palestra on-line, coordenada por 
sua diretora Social, Ana Lucia Stipp Paterniani. 
“Razão, emoção e dinheiro — seus investimentos 
e destinos” foi o tema debatido, pela psicóloga 
clínica Eliana Zanatta e pela educadora financeira 
Maria Justi.

Com organização de Ricardo Araújo, psicanalista 
e gestor público, serão realizadas outras lives 
até novembro, sempre às 20h. Para assistir às 
palestras anteriores, acesse o canal da APM 
Piracicaba no YouTube.

15 de setembro
Cuidados com a saúde mental e bem-estar de 
crianças e adolescentes
Link: apm-org-br.zoom.us/j/81760845962

20 de outubro
Estratégias para o tratamento de depressão com 
neuromodulação
Link: apm-org-br.zoom.us/j/87110986265

17 de novembro
Alienação Parental – Diálogos jurídico e 
psicológicos
Link: apm-org-br.zoom.us/j/82358477805

24 de novembro
As emoções e as ondas cerebrais
Link: apm-org-br.zoom.us/j/84618928549

I Congresso Médico-
Acadêmico de Piracicaba
A Regional da APM é uma das apoiadoras  
do evento, que ocorre de forma on-line entre 
os dias 30 de outubro e 2 de novembro, 
idealizado por discentes e docentes da 
Escola de Medicina de Piracicaba, vinculada 
à Universidade Anhembi Morumbi.

O I COMAP terá palestras, mesas redondas 
e apresentação de trabalhos. Entre os temas 
abrangidos estão Saúde Pública, Saúde da 
Mulher, Saúde da Criança, Clínica Médica, 
Saúde Mental, Radiologia, Oncologia, 
Cirurgia e Futuro da Medicina. Increva-se 
gratuitamente e obtenha mais informações 
pelo site congressocomap.com.

ACONTECE
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Sucesso na II Feijoada  
da APM Piracicaba
Cerca de 60 famílias participaram da segunda 
edição da feijoada da Regional, no último dia 
8 de agosto. Os kits foram preparados pelo 
Buffet Jottas na própria sede da APM Piracicaba 
— seguindo todos os protocolos da Covid-19, 
higiene e embalagem - e os associados e 
convidados fizeram as retiradas em sistema 
de drive thru.

Programa da rádio  
Portal Nova 15
Ricardo Tedeschi Matos, presidente da Regional e 
médico legista do IML de Piracicaba, participou do 
programa Matheus Pedrozo, na rádio Portal Nova 
15, no final de junho. Em quase uma hora e meia 
de entrevista, Matos contou sobre seu trabalho 
no Instituto Médico Legal e na Associação 
Paulista de Medicina, além de ter respondido 
perguntas dos ouvintes e abordado brevemente 
a questão da pandemia de Covid-19 e vacinação. 
O vídeo também está disponível no canal da APM 
Piracicaba no YouTube.

ACONTECE
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“Me tornei associada em 1990, muito por influência de 
colegas que já participavam e costumavam falar sobre as 
palestras e vantagens propostas pela Associação Paulista 
de Medicina - Piracicaba. Decidi me associar também 
pelos benefícios oferecidos”, conta a ginecologista e 
obstetra Maria da Graça Lara Dias.

Formada em Botucatu, a especialista conta que entre 
os benefícios oferecidos pela Associação, acompanha 
sempre que pode as matérias científicas publicadas nas 
edições das revistas e que gosta e já participou de diversas 
aulas relacionadas à sua área de atuação.  

“Há alguns anos, participava sempre que podia dos 
cursos ministrados no auditório da APM, com professores 
de outras cidades, sobre temas voltados para minha 
especialidade”, ressalta.

Hoje, trabalhando em seu consultório em Piracicaba, 
Maria da Graça ressalta que a instituição é de extrema 
importância para os médicos, pois além dos benefícios 
pessoais, também traz diversas exposições e eventos com 
temas relevantes para a Medicina. 

“A APM tem diversos benefícios, incluindo aulas e cursos 
extras voltados para diversas áreas de atuação, o que 
é muito interessante para a classe médica em geral”, 
conclui. 

DRA. MARIA DA 
GRAÇA LARA DIAS
Formação: Faculdade de Ciências Médicas e  
Biológicas de Botucatu/Unesp 
Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia  
CRM-SP: 43.279
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Feliz
a todos!
Aniversário

SETEMBRO

03/09 THEO GERMANO PERECIN
07/09 LUIS KANHITI OHAROMARI
 RICARDO JOSÉ PERUZZO GONCALVES
 SEGIRSON DE FREITAS JUNIOR
12/09 ARISTEU ANTONIO COSTA
 LUIZ LEONARDI
16/09 DOUGLAS YUGI KOGA
18/09 EDUARDO ROQUE VERANI

OUTUBRO

01/10 ATAHUALPA DE M. FERRACIU
02/10 ANTONIO SERGIO ALOISI
03/10 PAULO HUMBERTO REGINATO
05/10 AUGUSTO MUZILLI JUNIOR
06/10 ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA
07/10 AIRDO JOSE GROPPO FILHO
 JURANDYR R.DE CARVALHO FILHO
08/10 ANTONIO JOSÉ PADUA
09/10 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CASTRO
 TERESA CRISTINA C. V. DE MOURA
11/10 MIGUEL DUARTE DIAS
13/10 MÁRCIO CAMARGO CUNHA
 RAQUEL KELLER
 ROGÉRIO WALDEMARIN MESSENBERG
14/10 EVANDRO ADRIANI PESSOTTI

19/09 IRINEU PACHECO BACCHI
21/09 ADRIANA ELISA BRASIL MOREIRA
22/09 CHRISTIANNE GUILHON M. AMALFI
 MARIO SERGIO CALDANA
24/09 RODRIGO LUZ MEIRELLES
27/09 JOÃO RIBEIRO FRANCO
30/09 PEDRO HENRIQUE MARTIM DE OLIVEIRA

19/10 ANDRÉ MARTINS ROSSETTI
 RAUL LUIZ ZAMBELLO
21/10 ENRIQUE CRISPIN I. COSTA
 JOSÉ MOACIR ANGELI
22/10 SÉRGIO BRUNO BARBOSA
23/10 LUCIANA MARIA SPINELLI
 VERA LUCIA ALVES BERTOLDI
24/10 ANTONIO J. MORAES OLIVETTI
25/10 ANA LUCIA STIPP PATERNIANI
27/10 JOSÉ EDUARDO DECICO
 LYDIA HELENA F. GUIMARÃES GOBBATO
28/10 KEILA M.M.DE CARVALHO
 PAULO ARTHUR M. PADOVANI
30/10 RODRIGO AZEVEDO OLIVEIRA 
31/10 HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA
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