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Ricardo Tedeschi Matos
Presidente da APM Piracicaba 
gestões 2017 - 2023.

Renato Françoso Filho, 
presidente da APM Piracicaba 
gestões 1995 - 1999.

Datas comemorativas são propícias para festejar, mas também para refletir. 

No mês de outubro, no dia 18, é celebrado o Dia do Médico, em homenagem 

ao nosso padroeiro São Lucas - médico de homens e de almas!

Temos muito o que celebrar, em especial a vida, a maior riqueza de todos! 

É justamente a esta riqueza que nós, profissionais médicos, nos dedicamos 

arduamente todos os dias para defender, por meio da Medicina baseada em 

evidências e regada por muita humanização.

Há que se comemorar mesmo, ainda mais na vigência de uma das maiores 

pandemias que a humanidade já vivenciou. Nestas ocasiões, fica ainda mais 

evidente que o trabalho dos médicos fez e faz toda a diferença, evitando que 

um número muito maior de mortes ocorresse. 

Por outro lado, permanecemos em luto pelas milhares de vidas ceifadas pela 

Covid-19. E também levamos nosso olhar para fatos importantes, como o ver-

dadeiro bombardeio de fake news a que temos sido submetidos. 

De forma súbita, surgiram vários “especialistas” em Infectologia, propondo 

os mais variados tipos de tratamento sem evidência científica! Os médicos, 

principalmente representados pelas suas entidades de classe, entre as quais 

a APM, souberam ouvir todas as opiniões, defenderam a Ciência e foram fir-

mes em defender a saúde de seus pacientes! 

Precisaremos ainda de muito apoio da sociedade para as batalhas que estão 

por vir. Sim, esta guerra não terminou. Mesmo quando a pandemia acabar, 

teremos que lidar por muitos anos com os pacientes com sequelas da Co-

vid-19. Existem ainda muitas dúvidas a se esclarecer sobre esta doença. 

Temos também que aprender a lidar com a enorme demanda de outras pato-

logias, exames e cirurgias relegadas nestes tempos de pandemia. Será neces-

sário grande aporte de recursos humanos, materiais e de infraestrutura para 

atender toda esta demanda! Neste momento, os gestores de Saúde serão pe-

ças-chaves deste quebra-cabeça. Deixamos como mensagem final aos nossos 

pares que a Medicina seja exercida com Ciência, fé e amor ao próximo, ven-

cendo sempre esta e todas as lutas que surgirem! Pois nós, médicos, nunca 

fugiremos do bom combate! 

Medicina com Ciência, fé e 
amor ao próximo

Av. Centenário, 546 – São Dimas
Piracicaba (SP)
CEP 13416-000
apmpiracicaba.com.br
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O trabalho do médico deve ser celebrado todos 
os dias, porém, 18 de outubro é a data simbólica 
para enaltecer a contribuição da classe à socieda-
de. E nada mais justo do que aproveitar a ocasião 
para homenagear colegas e outros profissionais 
que contribuem todos os dias com a Saúde.

É com este espírito que a APM Piracicaba elege, 
a cada dois anos, um associado honorário e um 
benemérito, cujos nomes passam a integrar qua-
dros localizados na sede da nossa Associação. Em 
2021, foram homenageados a médica Flávia de 
Sá Molina e o deputado estadual Roberto Turchi 
de Morais. Tanto os detalhes do evento no Dia 
do Médico, quanto os perfis dos homenageados, 
você conhece nas páginas a seguir.

Nossa revista também traz uma reportagem so-
bre câncer de mama, cuja campanha anual de 
Outubro Rosa reforça à sociedade a importância 
da prevenção da doença. Destacamos ainda a 
atuação do Sicoob Unicentro Br, cooperativa de 
crédito criado por médicos e parceira da nossa 
APM Piracicaba.

Leia ainda a coluna de cinema sobre o filme 
Judas e o Messias Negro, que traz um interessan-
te debate sobre a inexistência de pessoas, países 
e organizações totalmente bons ou maus. Boa 
leitura!

Boa leitura!

Justas homenagens

Rafael Angelo Tineli
Conselheiro Fiscal da Associação Paulista 
de Medicina - Piracicaba
CRM-SP: 116.428 – Especialista em 
Cardiologia e Medicina Intensiva
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Na noite de 18 de outubro, dia do médico e de São Lucas, 

a Associação Paulista de Medicina - Piracicaba realizou ses-

são solene híbrida, com algumas pessoas participando de 

forma presencial na sede da Regional e as demais acompa-

nhando a distância, por meio de transmissão ao vivo pelo 

YouTube. 

Renato Françoso Filho, ex-presidente e delegado da APM 

Piracicaba, foi o apresentador do evento. Em suas palavras, 

expressou a gratidão de estar retornando com os eventos 

da Associação e destacou a relevância dos profissionais da 

Saúde com a sociedade. “Esta casa, sede de grandes even-

tos e encontros dos médicos com a sociedade, de grandes 

debates sobre saúde e cidadania, reabre suas portas para 

saudar não somente aos médicos, mas a todos os profis-

sionais da Saúde, que lutaram como verdadeiros e reais 

heróis para enfrentar a peste devastadora e ceifadora de 

vidas que assolou todo o Planeta. Com certeza, estamos 

escrevendo o epitáfio dessa pandemia, que deixou mais 

de 600 mil mortes em nosso País, com famílias desoladas, 

por perdas improváveis e prematuras. Mas, hoje é dia de 

saudarmos a vida, homenageando os seus cuidadores”, 

destacou. 

Em seguida, Ricardo Tedeshi Matos, presidente da Regio-

nal, também deu as boas-vindas aos convidados e contou 

sobre a felicidade de estar comemorando a data de for-

ma presencial: “Estamos reabrindo esta casa após tanto 

tempo de dor e angústia. Hoje é dia de festa, de falar de 

saúde, missão e amor ao próximo. Nesta data, 18 de outu-

bro, dia de São Lucas, nosso padroeiro, médico de almas e 

de homens, o exercício da Medicina é amar ao próximo, e 

aprendi ao longo dos anos que para ser médico é preciso 

gostar e estar disposto a ajudar as pessoas.” 

CERIMÔNIA REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA FOI REPLETA 
DE EMOÇÃO E HOMENAGENS

Sessão solene no Dia do Médico

Laís Vasconcelos*

Fotos: Divulgação Unimed Piracicaba 
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CELEBRAÇÃO

tais, ajuda aos municípios e cidades que representa, e por 

seus projetos de lei”, enfatizou o presidente da Regional. 

Os dois profissionais também receberam homenagens da 

HFC Saúde, Santa Casa Saúde, Grupo Unidas e Unimed Pi-

racicaba. Além disso, este ano, a Unimed Piracicaba deci-

diu homenagear alguns de seus médicos, que mesmo com 

a exaustão causada pela pandemia, continuaram a atender 

os pacientes com toda a dedicação, se expondo a riscos. 

“Pelo fato de estarmos à frente de uma cooperativa de qua-

se 600 médicos e de um hospital que trabalha diuturnamen-

te, com profissionais que contribuem para que a saúde de 

Piracicaba melhore, essa homenagem poderia ser feita para 

muitos médicos, mas escolhemos alguns que têm um longo 

caminho de dedicação percorrido, que trabalham por voca-

ção e paixão, é isso que move a Medicina”, destacou o presi-

dente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef. 

Sob supervisão de Giovanna Rodrigues

Gilmar Rotta, presidente da Câmara Municipal de Piracica-

ba, e Filemom Silvano, secretário de Saúde do município 

de Piracicaba também estiveram presentes na sessão, ho-

menageando os médicos da região. 

“Após dois anos na linha de frente, colocando suas vidas 

em riscos pelas nossas, todos os profissionais de Saúde se 

dedicaram nesta longa e árdua tarefa de combate à pan-

demia. Mas, todos saíram vitoriosos, por poderem salvar 

inúmeras vidas acometidas por essa doença. Todo dia é dia 

do profissional de Saúde, pois são eles quem salvam vidas 

e levam de volta a nossos lares a alegria de termos nossos 

entes queridos conosco”, disse Rotta. 

Silvano, por sua vez, ressaltou que eles não poderiam dei-

xar de estar no evento: “Vocês são as pessoas que salva-

ram inúmeras vidas no município de Piracicaba. Este perío-

do que estamos passando aflorou o lado bom das pessoas, 

de estarem se doando, principalmente os médicos, que 24 

horas por dia estavam nessa luta”.  

Tributos

A cada dois anos, são escolhidos dois profissionais para 

serem homenageados pela APM Piracicaba, recebendo os 

títulos de sócio honorário e benemérito. Flávia de Sá Mo-

lina, superintendente das urgências e emergências do mu-

nicípio de Piracicaba, médica atuante no SAMU, nas UPAS e 

nas enfermarias da Santa Casa [confira perfil completo nas 

páginas a seguir], foi a escolhida para receber a homena-

gem como sócia honorária. 

“Tenho profunda admiração, respeito e carinho. Testemu-

nhei nos últimos meses a sua luta árdua, dedicação, amor 

e sofrimento, e isso não poderia passar em branco. Esta 

casa e nossa Diretoria viram seu trabalho e o quanto ama 

ser médica, por isso irá receber essa justa homenagem”, 

ressaltou Tedeschi. 

Já o deputado estadual Roberto Turchi de Morais foi home-

nageado como sócio benemérito [confira perfil completo 

nas páginas a seguir]. “O deputado vem durante anos lu-

tando pela Saúde, seja trazendo recursos aos nossos hospi- Fo
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Flávia de Sá Molina nasceu na cidade de Ilhéus, Bahia. De 

família de pai e avô médicos, desde sempre já sabia o que 

queria exercer. A vida desta nordestina sempre foi marca-

da por transformações importantes. Aos 23 anos, foi para 

Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde cursou Medicina. 

Já com o diploma em mãos, foi morar Piracicaba, em 2008. 

Com muito receio de encarar a nova realidade, não demo-

rou muito para se adaptar ao município. “Na verdade, eu era 

casada e meu ex-marido escolheu Piracicaba. Eu vim para 

cá com muito medo, por ser nordestina, mas fui tão bem 

acolhida pela equipe e pacientes”, relembra.

Prestou concurso e iniciou a carreira médica no Pronto So-

corro da Família (PSF) e na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) do Vila Cristina. Em 2017, tornou-se coordenadora 

médica de Urgências e Emergências. “Fui chamada pelo 

então secretário de Saúde, doutor Pedro Antonio de Mello, 

para coordenar a Central de Vagas Municipal. Criei alguns 

projetos e ele me chamou para coordenar Urgências e Emer-

gências do município.”

Desafio é um de seus sobrenomes. Na experiência adqui-

rida na Central de Vagas, participou do projeto de otimizar 

FLÁVIA DE SÁ MOLINA FOI CONDECORADA PELA APM PIRACICABA PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO LOCAL

Uma História de superação e 
inspiração

Keli Rocha
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o atendimento com sistema virtual. Em Urgências e Emer-

gências, contribuiu para a criação de visitas nas UPAs para 

melhoria das internações. Pelos diversos serviços prestados 

à saúde piracicabana, recebeu o título de cidadã - entregue 

pela Câmara de Vereadores, em 2018. “O amor pela minha 

profissão e estar sempre pronta a ajudar foram me abrindo 

portas”, destaca.  

 

Na linha de frente contra a Covid-9, foi a segunda pessoa 

da cidade a receber a primeira dose da vacina. “Com a pan-

demia, tudo ficou parado, mas agora o projeto está a todo 

vapor! Hoje, temos uma relação de companheirismo com os 

hospitais. Lógico que às vezes acontecem alguns atritos, mas 

a relação melhorou e muito”, avalia a médica. 

Cuidado com o próximo

Para uma pessoa que estava com medo de morar em Piraci-

caba, os reconhecimentos mostram para ela o quanto valeu 

a pena enfrentar as batalhas internas e externas para prati-

car aquilo que ama: cuidar do próximo. “Como engravidei 

no primeiro ano de faculdade, ouvia muitos comentários 

de que não conseguiria me formar, que tinha acabado com 
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Agradecendo a homenagem recebida da APM Piracicaba, 

ela ressalta que não foi fácil chegar até aqui, e até hoje não 

é. “Recebo o reconhecimento com muito carinho e orgulho. 

Este título não é só meu, é algo que representa as equipes 

de Saúde do município de Piracicaba. Fomos nós que en-

frentamos uma situação nunca vivida ou esperada, expe-

riência que nos levou do risco à exaustão, sofremos juntos 

pela partida de colegas de trabalho e amigos de vida. Pro-

fissionalmente, seguramos a corda juntos diariamente, e a 

pandemia nos ressignificou como seres humanos, sem ex-

ceção. Por isso, este título recebo por nós, profissionais de 

Saúde de Piracicaba. A vocês, o meu agradecimento e reco-

nhecimento pela equipe forte e parceira que nos tornamos.”  

o meu futuro. Hoje, me sinto muito honrada e dedico esse 

reconhecimento aos meus pais, porque não desistiram de 

mim, e ao Lucca, meu primeiro filho, que me transformou 

em mãe e em uma mulher muito forte!”

Flávia retribui com mais abastecimento de amor e dedica-

ção. Com os novos projetos e análises sobre as ocorrên-

cias atuais, em razão do melhor controle da crise sanitária 

e maior circulação de pessoas, ela afirma que os aconte-

cimentos de traumas aumentaram, mas os casos clínicos 

prevalecem.

Com o parcial controle da pandemia, é enfática e energé-

tica: “Agora, é o momento de voltarmos ao ponto em que 

paramos e continuarmos com o trabalho que envolve toda a 

Secretaria de Saúde, fazer uma rede contínua de comunica-

ção entre a atenção básica, secundária, urgência e terciária 

e voltar com os acordos com a nossa microrregião, para que 

nenhum munícipe fique sem assistência”.

HOMENAGEM
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Antes de se tornar um líder da região, reconhecido comu-

nicador e radialista, o jovem Roberto Morais, aos 17 anos, 

conseguiu uma oportunidade como repórter esportivo na 

Rádio Difusora de Piracicaba, acompanhando principal-

mente o XV de Novembro e o basquete local. O hoje depu-

tado estadual define a sua relação com a cidade como de 

“amor, dedicação e trabalho”. 

“Foi em Piracicaba que construí minha família. Onde me ca-

sei com Nilva e tivemos e criamos nossa filha Letícia, nosso 

maior presente e orgulho”, diz Morais. O seu ingresso na 

política se deu em 1992, quando foi eleito vereador na ci-

dade. Quatro anos depois, a sua reeleição foi histórica: foi o 

vereador piracicabano mais votado percentualmente, entre 

votos válidos, marca que permanece até os dias de hoje. 

“Com esse apoio popular tão expressivo, me candidatei 

ao cargo de deputado estadual em 1998, sendo eleito e 

constantemente reeleito até o momento”, afirma. Na As-

sembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o par-

lamentar defende, principalmente, causas relacionadas à 

saúde, educação e segurança. 

A sua ligação com a comunidade garantiu-lhe, em 2003, 

o título de Cidadão Piracicabano, proposto pelo vereador 

e atual conselheiro fiscal suplente da APM Piracicaba Ary 

de Camargo Pedroso Jr. Um dos marcos mais importantes 

de seu atual mandato foi a conquista da Região Metropo-

litana de Piracicaba, que envolve 24 municípios. “A região 

ganhou maior visibilidade, respeito e força política para re-

querer cursos e convênios estaduais e federais para as mais 

diversas áreas. É uma vitória que fica para a história, e eu 

tive a felicidade de poder celebrar.”

Ao longo de sua trajetória, foram diversos os projetos que 

marcaram a região. Em 2002, por exemplo, criou o Aglo-

merado Urbano de Piracicaba, viabilizando a instalação de 

quase todos os órgãos de atendimento federal e estadual 

na cidade. Neste momento, instalaram-se o Hospital Regio-

DEPUTADO ESTADUAL DESDE 1998, ROBERTO MORAIS TEM CONTRIBUÍDO 
TAMBÉM COM A EDUCAÇÃO E A SEGURANÇA DE PIRACICABA E REGIÃO
Da Redação

Um lider regional a serviço da SaúdeH
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Fotos:Divulgação Unimed Piracicaba
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nal de Piracicaba, o Comando de Policiamento do Interior, 

a Delegacia da Polícia Federal, uma unidade de Ambulató-

rio Médico de Especialidades (AME), uma do Poupatempo, 

o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, a Escola de Pilotos 

da Polícia Militar e a Delegacia da Receita Federal, entre 

outros. 

Ligação com a Saúde

Roberto Morais relata que, ao longo dos anos, foram mui-

tos recursos – através de emendas parlamentares – des-

tinados a entidades assistenciais, de saúde, prefeituras, 

hospitais e Santas Casas da região. Além disso, alguns de 

seus projetos na área que se tornaram leis garantiram tra-

tamento adequado à fibrose cística, a instituição da Sema-

na da Conscientização sobre a Síndrome de Down e de um 

programa de assistência aos portadores de Parkinson e 

Alzheimer, a criação de um programa de tratamento para 

doenças metabólicas hereditárias e, entre outros, a criação 

do Programa Estadual de Orientação sobre Autismo. 

Atualmente, algumas de suas propostas que ainda trami-

tam na Alesp discutem, por exemplo, temas como apoio 

aos alunos com dislexia e TDAH no ensino público, isen-

ção de impostos aos produtos alimentícios para diabéticos 

e transporte gratuito aos portadores da fibrose cística. A 

destinação de recursos e as articulações políticas de Mo-

rais ainda garantiram que fossem implantados no Sistema 

Único de Saúde: a litotripsia no Hospital dos Fornecedores 

de Cana de Piracicaba, equipamentos para microcirurgia 

neurológica na Santa Casa de Piracicaba e as Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) Neonatal na Santa Casa e no HFC, e 

Coronariana na Santa Casa. 

Na avaliação do parlamentar, Piracicaba tem sido referên-

cia no setor da Saúde, com excelentes profissionais, alta-

mente capacitados e qualificados. Por isso, um de seus 

objetivos é continuar buscando recursos para apoiar esses 

profissionais e equipar as entidades médicas, os hospitais 

e os ambulatórios da região. 

Ao receber a homenagem da Regional da APM, relembrou 

que estar na política hoje é muito difícil. “Estou no meu 

sexto mandato, e o primeiro projeto da minha vida política 

foi voltado para a área de Saúde. Quero agradecer ao Dr. 

Ricardo e a toda Diretoria por esta homenagem. Parabéns 

aos médicos e aos nossos hospitais, estamos aqui para con-

tinuar nossa luta em defesa de Piracicaba e região”, disse 

o deputado. 

HOMENAGEM
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Outubro Rosa reforça importân-
cia da prevenção e tratamento do 
câncer de mama
EPIDEMIOLOGIA, RASTREIO, DIAGNÓSTICO E RECONSTRUÇÃO MAMÁ-
RIA FORAM TEMAS DE WEBINAR TEMÁTICO DA APM ESTADUAL
Guilherme Almeida
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A Associação Paulista de Medicina (APM) e a Associação 

Médica Brasileira (AMB) promoveram, no dia 27 de outu-

bro, webinar dedicado a discutir a epidemiologia, o rastreio 

e o diagnóstico do câncer de mama e as atualizações em 

reconstrução mamária. “O câncer se combate não apenas 

com a campanha Outubro Rosa ou com a atualização dos 

médicos, mas com informação. Isso é o que promovemos 

hoje aqui, com dois especialistas de alta capacidade didáti-

ca e com experiência grande na área, que darão base para 

médicos de outras especialidades saberem o que fazer em 

relação ao câncer de mama”, introduziu o moderador do 

evento, Vicente Tarricone, professor de 

Ginecologia da Faculdade de Ciências 

Médicas de Santos.

Gil Facina, livre-docente do Depar-

tamento de Ginecologia da Escola 

Paulista de Medicina da Universi-

dade Federal de São Paulo (EPM/

Unifesp), palestrou sobre “Epidemio-

logia, rastreio e diagnóstico do câncer de 

mama”, trazendo dados amplos sobre a do-

ença que acomete, anualmente, mais de 2,3 mi-

lhões de mulheres ao redor do mundo, causan-

do aproximadamente 

660 mil óbitos. No 

Brasil, cerca 

de 30% de todos os cânceres em mulheres são de mama, 

com cerca de 66 mil casos anuais. A taxa de incidência, no 

País, gira em torno dos 61 casos a cada 100 mil mulheres. 

“Em uma conta rápida, chegamos a uma média de um 

caso novo a cada oito minutos. 55% deles estão na região 

Sudeste. Grande parte deles no estado de São Paulo, que 

tem cerca de 18 mil casos anuais”, relatou o palestrante. O 

câncer de mama é o que mais mata as mulheres brasilei-

ras: representa 16,1% dos óbitos delas por essa classe de 

doença. Está à frente dos cânceres de pulmão (11,7%), de 

colo uterino (5,9%) e de cólon (5,8%). 

Após detalhar um pouco da epidemiologia da doença, Fa-

cina listou os principais fatores de risco envolvidos com a 

patologia. Eles são divididos entre modificáveis e não-mo-

dificáveis. Neste último grupo, se encaixam, por exemplo, 

antecedente familiar, mutação genética deletéria, idade e 

idade da menopausa, constituição da mama, primiparida-

de após os 30 anos e aplicação de radioterapia torácica 

entre 10 e 30 anos. 



essência
Nossa

você
Ter qualidade de vida

www.intermedici.com.br

Unidades:
Piracicaba, Tietê
e Cerquilho

SAC: 0800 770 3770Planos 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 | Quali-Pleno | Qualiss | Quali-Pré

CONSCIENTIZAÇÃO

Entre os modificáveis – em que os médicos podem atu-

ar orientando as mulheres – se encaixam: amamenta-

ção, atividade física, uso de contraceptivos hormonais 

e terapia hormonal (o uso, segundo o especialista, deve 

ser reduzido ou feito com boa orientação, evitando que 

a dose e o tempo de uso sejam extrapolados), primeira 

gestação antes dos 30 como fator protetor etc. 

“Estima-se que, em 2030, teremos 22,2 milhões de casos 

anuais de câncer no mundo. Um aumento de 75% em re-

lação a 2008. Isso decorrerá principalmente dos fatores 

associados ao estilo de vida, dentre eles: dieta, obesida-

de, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, aspec-

tos reprodutivos e fatores hormonais. Tudo isso não afeta 

somente o risco de desenvolvimento da doença, mas tam-

bém as taxas de recorrência e a sobrevida”, completou.

Novas diretrizes

Fábio Bagnoli, professor assistente do Setor de Mas-

tologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo, apresentou o tema “Atualização 

em reconstrução mamária”, com as últimas recomen-

dações do National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) – uma rede de grandes centros dos Estados 

Unidos que se reúnem para propor guidelines ba-

seados em evidência científica. “Antes, havia muitas 

contraindicações em relação à reconstrução mamária 

Agora, cada vez menos. Essa guideline [versão 1.2021] 

diz que toda mulher submetida a um tratamento de 

câncer de mama deverá ser informada sobre a recons-

trução.”

Uma das contraindicações que ainda permanecem, como 

mostrou o especialista da Santa Casa, é o carcinoma in-

flamatório. Ainda assim, nesses casos ou em casos com 

excelente resposta à terapia neoadjuvante - ou quando 

há necessidade de ampla ressecção de pele e de retalho 

-, pode-se, sim, pensar na reconstrução. “Associando-se, 

por exemplo, a um expansor de tecido mamário. Na ver-

são anterior do NCCN, isso não era recomendado.”

De qualquer forma, antes de se pensar em reparação 

mamária, o palestrante entende que é necessário pen-

sar na cirurgia conservadora – uma intervenção em que 

é realizada uma quadrantectomia (retirada de apenas 

parte da mama, diferente da mastectomia, em que a 

mama é retirada de maneira integral). “A cirurgia con-

servadora é o padrão ouro no tratamento cirúrgico do 

câncer de mama. Já a reconstrução mamária deve ser 

indicada para alguns casos (não se aplica em todos). 

Quando a paciente é submetida à mastectomia, a re-

construção – quando possível – deve ser feita imediata-

mente. Para quem não pode, podemos ofertar em um 

segundo momento”, sintetizou. 

O encontro foi apresentado por João Sobreira de Mou-

ra Neto, 1º vice-presidente da APM, e por César Eduar-

do Fernandes, presidente da AMB. 

https://www.intermedici.com.br/


perados, administrando cerca de R$ 4,4 bilhões em valores. 

Em Piracicaba, são 721 cooperados atualmente. Além dis-

so, o Unicentro Br é responsável por gerar, no momento, 24 

postos de trabalho na cidade. 

“Quando incorporamos o Unimais Bandeirantes, que atuava 

na região, sanamos todas as dificuldades que enfrentava. No 

primeiro momento, em 2018, focamos fortemente nisso. Em 

2019 e 2020, partimos para a fase de crescimento. Inclusive, 

abrimos uma grande agência na Avenida Carlos Botelho e 

estamos prestes a inaugurar uma agência maior e renovada 

dentro do Hospital Unimed”, detalha Mafia. 

Atuação ampla

Segundo o diretor do Sicoob UniCentro Br, apesar de a co-

operativa ter o seu DNA ligado aos médicos e à Saúde, ela 

expandiu a sua atuação para outros campos. “Temos tam-

bém atendimentos focados em pessoas jurídicas, em áreas 

empresariais e estamos trabalhando amplamente com o 

atendimento ao agronegócio”, diz. 

Uma das áreas em que os médicos mais sentem dificuldades, 

por conta de suas rotinas atarefadas, é na administração dos 

recursos financeiros, sejam pessoais ou de seus negócios, 

consultórios e empreendimentos em geral. Em Piracicaba, 

porém, eles podem recorrer ao Sicoob UniCentro Br, sistema 

de cooperativa de crédito parceiro da Regional da APM e, 

mais importante, criado por um grupo de médicos. 

Desde 2018 na cidade, a cooperativa nasceu em Goiânia, 

em 1992, ainda como parte do sistema Unicred. Segundo 

Diogo Mafia, diretor de Relacionamento e Inovação do Uni-

Centro Br, a fundação ocorreu por iniciativa de 32 médicos. 

“Fomos crescendo ao longo do tempo. Em 2000, abrimos a 

primeira agência fora de Goiânia, em Caldas Novas. Depois, 

em 2005, chegamos ao Distrito Federal e, em 2010, ao To-

cantins. Em São Paulo, chegamos em 2018, incorporando 

duas cooperativas que existiam. Uma delas operava no No-

roeste paulista e, assim, chegamos a Piracicaba”, relata ele, 

que é oftalmologista.

Hoje, ao todo, a cooperativa tem 47 agências espalhadas 

pelo País, em quase 30 municípios, com cerca de 55 mil coo-

COOPERATIVA FOI FUNDADA POR GRUPO DE MÉDICOS E ATUALMENTE 
APOIA OS PROFISSIONAIS EM SUAS NECESSIDADES FINANCEIRAS
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DNA da Medicina está por trás 
do Sicoob UniCentro Br

Da Redação
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Diogo Mafia aponta como um dos principais diferenciais da 

cooperativa a acessibilidade – os cooperados conseguem ter 

acesso aos órgãos diretivos de maneira mais ágil. “Os donos 

são os 55 mil cooperados e a cooperativa é moldada inteira-

mente para atender os seus anseios.”

Outro fato marcante são os resultados financeiros expres-

sivos alcançados pela UniCentro Br desde a sua fundação. 

Esse sucesso é, anualmente, redistribuído de volta aos coo-

perados. “Também temos uma importante ação social. Aju-

damos mais de 240 instituições de caridade com alimentos 

e itens de higiene. Apoiamos, ainda, hospitais filantrópicos 

e públicos. Principalmente na pandemia, tivemos uma atua-

ção relevante”, completa o diretor. 

Apesar da atuação em diversos setores eco-

nômicos e em todo o Brasil ainda hoje, 

entretanto, o histórico ligado aos 

médicos ainda se faz muito presen-

te no Sicoob UniCentro Br. O oftal-

mologista estima que em torno de 

40% dos cooperados são da área da 

Saúde. “São mais de 20 mil coopera-

dos do setor. Os médicos representam, 

aproximadamente, 15 mil destes.”

Esse histórico faz da cooperativa uma excelente opção para 

a busca de produtos financeiros direcionados para a área da 

Saúde. “Temos uma gama de produtos customizados para 

atender essas demandas. São linhas de crédito para consul-

tórios, financiamento de equipamentos, reforma e compra 

de hospitais etc.” 

Além disso, a cooperativa oferece serviços como: cartão de 

crédito e débito; conta corrente e poupança; Sipag e Sipa-

guinha; investimentos (RDC, LCI, LCA, Cota Plus, tesouro 

direto e fundos de investimentos); crédito pessoal, digital 

e empresarial; financiamento de veículos novos e usados; 

financiamento de imóveis; e entre outros, consórcio de imó-

veis, automóveis, serviços e veículos pesados. 
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Diogo Mafia

Diretor de Relacionamento e 

Inovação do UniCentro Br

Foto: arquivo pessoal

COOPERATIVISMO
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A versão cinematográfica da conspiração para a morte do mais carismático líder dos Panteras Negras pela polícia de 

Chicago - encabeçada pelo FBI, com a ajuda de um informante infiltrado na organização pelos direitos civis america-

nos - pode parecer pura ficção, mas é baseada em fatos reias

organização social e político-partidária dos Panteras Ne-

gras e até receberia dinheiro por isso.

Na época, o poderosíssimo então Diretor Geral do FBI, J. 

Edgar Hoover, via surgir ali a possiblidade de um Messias 

Negro, que pusesse em risco a supremacia branca em vi-

gor. Com uma oratória capaz de convencer até os mais 

céticos e promover coalizões até então impensáveis, Fred 

Hampton ainda quase adolescente, mas já como líder dos 

Panteras Negras, causava grande preocupação em relação 

à segurança nacional naquela ocasião.

O filme conta como ele foi preso fraudulentamente por 

roubar sorvete e, mesmo assim, foi capaz de ser inspirador 

o suficiente para abalar as estruturas vigentes, ao ofere-

cer, entre outras coisas, café da manha gratuito às crianças 

carentes. Tudo motivado por uma pesquisa que, já desde 

aquela época, apontava que crianças famintas não conse-

guiam seus melhores desempenhos durante as aulas. 

Há muito do que se orgulhar na história americana. E 

certamente, há muito do que se envergonhar também. 

Assim como não existe ninguém totalmente bom nem 

totalmente mau; também não existem nem países, nem 

comunidades ou organizações, totalmente do bem nem 

totalmente do mal. Somos todos, individual ou coletiva-

mente, entidades complexas de personalidades tentando 

coexistir em busca do melhor para si ou para os seus. Isso 

define a humanidade. Ou, talvez, defina a desumanidade 

para outros. Não para mim. Não para a minha interpre-

tação da história que conta este filme. Ser humano, para 

mim, é o coabitar dessa complexidade unificada entre o 

bem e o mal.

No fervilhar da rica década passada de 1970, quase que 

por acaso, um agente branco do FBI oferece acordo a um 

ladrão negro de carros que seria preso por usar um distin-

tivo falso em um dos seus roubos. Em troca de sua prisão, 

ele seria promovido a, de fato, agente infiltrado do FBI na 
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Mariangela Di Donato Catandi

Otorrinolaringologista, Médica de Família  

e Cinéfila (CRM-SP: 57.257)

Foto: Arquivo pessoal

Terá sido o mero temor de que, ao estarem melhor ali-

mentadas, e tendo seu desempenho escolar de alguma 

forma aprimorado, tais crianças poderiam no futuro co-

locar em risco a tal supremacia branca? Seja lá o que for, 

o FBI entendeu que somente destruindo Fred Hampton 

por completo a segurança nacional estaria sendo pre-

servada. 

Qualquer similaridade com a história americana recente 

pode não ser mera coincidência, tanto que, no seu en-

cerramento, em aparições verídicas, o filme mostra em 

tom de documentário o final não menos trágico do Judas 

traidor do título. Quem sabe, talvez, em sinal de arrepen-

dimento ou de simplesmente não mais suportar o peso 

de sua própria humanidade.

E é sob essa ótica do quão pouco as vidas negras realmen-

te importavam à época que a narrativa se torna ainda tão 

atual e, mais do que nunca, necessária.

Tendo o suporte de atuações do peso de Daniel Kaluuya 

(do filme Corra!), magistral como Fred Hampton, o Messias 

Negro do título, que levou o Oscar de Melhor Ator Coad-

juvante; e envolvidos pela trilha sonora com músicas da 

qualidade de “Fight for You”, que também levou o Oscar 

de melhor Canção Original, não há como não apreciar esse 

filme - do qual todos sabem o final mas que, mesmo assim, 

consegue manter o tempo todo a atmosfera de suspense. 

Isso graças, em boa parte, ao grande apoio de Lakeith Stan-

field (também do filme Corra!) no papel do Judas traidor 

infiltrado, Bill O’Neal, e que não consegue esconder sua 

real admiração por aquele a quem está traindo, em outra 

brilhante encenação.

Não à toa, Lakeith Stanfield também recebeu indicação 

ao Oscar de Ator Coadjuvante, bem como o filme teve, ao 

todo, seis indicações ao prêmio: as duas indicações de Ator 

Coadjuvante, e mais as de Canção Original, Roteiro Origi-

nal, Fotografia e melhor Filme. Arrematou dois prêmios, 

um de ator coadjuvante para Kaluuya, que também levou o 

Globo de Ouro, além do já citado de melhor Canção Origi-

nal. E vale menção, também, à participação sempre espe-

cial de um Martin Sheen ultra maquiado, mas nem por isso 

menos inspirado, como J. Edgar Hoover.

Infelizmente, este filme teve seu lançamento nos cinemas 

prejudicado pela pandemia, assim como tantos outros, 

mas nem por isso você deve perdê-lo, pois se encontra dis-

ponível por streaming em plataformas como Now, Google 

Play, Telecine e Globoplay. 

E veja assim, por você mesmo, a quantas anda nossa 

humanidade…

CINEMA
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Cine Debate sobre
o filme Coda
A psicanalista Adriana Maria Nagali de Oliveira foi 

a palestrante convidada do Cine Debate on-line 

sobre o filme Coda – a última nota, realizado em 

24 de setembro. O filme, disponível na Netflix, gira 

em torno da esperada volta aos palcos do famoso 

pianista Henry Cole, ameaçada por uma crise re-

pentina de ansiedade. O evento foi coordenado e 

organizado por Ana Lucia Stipp e Ricardo Araújo. 

Época Negócios e Va-
lor 1000 reconhecem 
Unimed Piracicaba
Estreando no anuário 360º da Revista Época Ne-

gócios, a Unimed Piracicaba figura na 54ª posição 

entre as melhores empresas do Brasil em todos 

os segmentos; e como a 1ª operadora no setor da 

Saúde entre as 334 empresas avaliadas. Já no anu-

ário Valor 1000, a cooperativa figura, pelo oitavo 

ano consecutivo, entre as 50 Maiores e Melhores 

empresas do . 

Palestra sobre dor e 
cuidados paliativos
No dia 19 de outubro, a Associação Paulista de Medici-

na – Piracicaba promoveu palestra sobre “Dor e cuida-

dos paliativos para equipe multidisciplinar”, de forma 

presencial, em sua sede. O responsável por ministrar o 

conteúdo foi Leonardo Municelli, fisiatra e diretor mé-

dico do Instituto de Atividade Física e Supervisionada 

– IAFS Piracicaba. Os presentes receberam certificado 

de participação ao término da palestra.
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Foto: Paulo Gomes

Entrevista à Jovem 
Pan News Piracicaba 
Em 27 de setembro, Ricardo Tedeschi Matos, presiden-

te da APM Piracicaba, e Renato Françoso Filho, ex-pre-

sidente e atual delegado da Regional, concederam en-

trevista à rádio Jovem Pan News Piracicaba, ao lado do 

deputado estadual Roberto Morais. Entrevistados pela 

jornalista Adriana Passari, falaram sobre as atividades 

da Associação durante a pandemia, união da classe 

médica para o enfrentamento do novo coronavírus, 

impactos do isolamento social e importância das enti-

dades de classe, entre outros.
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Associado à APM desde 1978, Bernardo Dias Aguiar 

Junior conta que sempre teve a influência do pai e 

o sonho de seguir a carreira médica: “Não consigo 

me ver em outra profissão. Meu pai era médico e fez 

a carreira em Piracicaba, e desde cedo sempre fa-

lei em seguir a carreira. De oito irmãos, somos três 

médicos”. 

De acordo com ele, as conversas com colegas e ami-

gos que faziam parte da Associação Paulista de Me-

dicina o fizeram ver a necessidade da organização. 

“Percebo que eles tinham toda razão, tanto através 

de cursos de aprimoramento, como em defesa da 

classe”, reforça. 

O médico ainda destaca alguns dos benefícios dispo-

nibilizados pela Associação. “Já participei de muitas 

palestras presenciais, mas a gente vai envelhecendo 

e perdendo o pique. Talvez uma das maiores vanta-

gens seja conseguir resolver tudo por aqui, não pre-

cisamos nos deslocar para São Paulo.” 

O cirurgião ainda lembra que trabalhou durante 30 

anos como médico em duas metalúrgicas de Piracicaba. 

Hoje, atende em seu consultório na região e reafirma 

que a Regional da APM é muito importante na repre-

sentatividade da classe médica. “Estamos com um pre-

sidente que está sempre procurando atender nossas 

necessidades, nos defender e melhorar o nosso rela-

cionamento com outros profissionais da área”, conclui. 
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Dr. Bernardo Dias 
Aguiar Junior

Formação: Faculdade de Medicina de Valença (RJ)
Especialização: Gastroenterologia, Cirurgia Geral e Medicina do trabalho 
CRM-SP: 28.778
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Novembro

01/11 - LUCIANA SCHUHZ

02/11 - ANA LUISA GOMES DA SILVA

02/11 - FERNANDO BENEDITO MAGALHÃES

03/11 - ALFREDO J. CASTRO NEVES FILHO

10/11 - MIKI MOCHIZUKI

12/11 - RENATO SALTÃO FERRACCIU

15/11 - ALEX GONÇALVES

15/11 - FRANCISCO KOMATSU

18/11 - FABIO ROGERIO BROSSI GARCIA

18/11 - JOÃO STEIN AGUIAR

20/11 - ANTONIO AMAURI GROPPO

21/11 - JOSÉ MARCIO ZVEITER DE MORAES

24/11 - ADEMAR PIMENTA DE SOUZA

26/11 - AFONSO BARBOSA VICENTINI DA SILVA

26/11 - FRANCISCO A. BOTELHO DE C. NEVES

26/11 - PAULO SERGIO AMALFI

26/11 - PEDRO TAMBELLINI AROUCA

29/11 - JOSIRIS BOTTENE

30/11 - GILBERTO PETTAN

Dezembro

01/12 - GRAZIELA ROBERTA CAPRONI

01/12 - MARCELO RODRIGUES VIANNA

02/12 - MARCELO REGINATO

06/12 - EDUARDO BALDASSARI REBEIS

07/12 - MANOEL GOMES TROIA

07/12 - ROBERTO DE CAMPOS

09/12 - RICARDO FONSECA RIBEIRO

11/12 - CERES REGINA DOMINGUES FRANCO

11/12 - FERNANDO MEDINA DA CUNHA

11/12 - HELIO GOULART DOS SANTOS

12/12 - MARTA LUCIA BRANDI

13/12 - LUZIA HELENA NIGRO PEDROSO

14/12 - GUSTAVO DE MENDONÇA BORGES

16/12 - SERGIO J. DIAS PACHECO

17/12 - ÁLVARO MANOEL ANTUNES

17/12 - LUIS GUSTAVO ABDALLA

18/12 - ANA PAULA C. TEIXEIRA AMALFI

20/12 - EDUARDO ZUCCHI

23/12 - GERALDO JOSÉ FELIPE

23/12 - KÁTIA CRISTINA FITAS LOUREIRO

25/12 - CARLOS CONSOLMAGNO

25/12 - MARIA INÊS ONUCHIC SHULTZ

26/12 - MARCIA G. C. DA C. E D. PACHECO

26/12 - REGINALDO PARREIRA SOARES

27/12 - JOAQUIM FERNANDO ALMEIDA

28/12 - LILIANA TAMARA PATRONI TORO

29/12 - DAIR BICUDO PIAI

29/12 - JOSÉ RUBENS MACRUZ DA SILVA

29/12 - MATEUS AMALFI NETTO

30/12 - AMADEU CARVALHO JUNIOR

30/12 - ANDRÉA ALVES PEREIRA

31/12 - ARRIGO NANI RINALDI FILHO

FFelizeliz
AniAnivversersááriorio
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