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Se você tem a chance de ajudar o próximo, se 
tem a oportunidade de fazer o bem, 

faça! Nos tempos atuais, de tantas desigualdades e intolerâncias, 
a solidariedade se torna ainda mais essencial, pois é uma forma 
de combater as desumanidades e trazer ao mundo e às pessoas 
um pouco mais de esperança. 

Se você sempre pensa em como ajudar quem precisa ou busca 
motivos para estender suas mãos, saiba que, por menor que seja 
o seu gesto, qualquer movimento que contribua para melhorar 
a vida de quem necessita é bem-vindo.

Por isso, quero convidar todos os colegas a 
fazerem a diferença na vida de uma criança 
com câncer. E será possível realizar isso da 
maneira mais agradável: se divertindo. É uma 
satisfação para nós informar que, neste ano, 
o tradicional jantar em homenagem aos mé-
dicos terá caráter filantrópico. Parte da renda 
obtida com a venda dos convites será reverti-
da para o Hospital do GRAACC, referência no 
tratamento de câncer infanto-juvenil.

Atualmente, o câncer é a segunda causa de morte entre crianças e 
adolescentes de 0 a 18 anos no país, atrás apenas dos óbitos por 
acidente. Entre as doenças, é a que mais mata nesta faixa etária. 

Curioso que esta parceria com o GRAACC tenha se dado neste mês 
em que comemoramos o Dia das Crianças. Com tantos problemas 
vividos no dia a dia e no nosso país, não podemos nunca desfocar 
nossa atenção nos pequenos seres humanos, já que o investimento 
em desenvolvimento na primeira infância cria os alicerces de uma 
sociedade próspera e sustentável.

Já que o assunto é criança, é um prazer termos como entre-
vistado da coluna Nossa Gente desta edição o pediatra Dr. Elbe 
Sardenberg. Com 55 anos de profissão, já cuidou de crianças de 
centenas de famílias de São Caetano, atendendo, inclusive, diferen-
tes gerações de muitas delas.

Por fim, gostaria de reforçar o convite a todos os colegas para par-
ticiparem da nossa festa, que acontece em 9 de novembro. Além 
do estímulo a mais de ajudar o GRAACC, há sempre a garantia de 
aproveitarem o que há de melhor em termos de culinária e diversão. 
Com tema A Bella Italia, o Jantar Show remeterá essa rica cultura 
que vem desde a origem de nossa cidade, quando aqui chegaram 
os primeiros imigrantes italianos. A música ficará por conta do 

sofisticadíssimo trio A Bela e Os Tenores, que 
arrebatará os convidados com os grandes clássi-
cos da Velha Bota.

Esperamos todos lá!! 

Dr. Júlio Abdala Calil

Palavra do Presidente
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EVENTO DE GALA EM HOMENAGEM 
AOS MÉDICOS ARRECADA FUNDOS 
PARA COMBATER O CÂNCER INFANTIL

JANTAR SHOW 
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A BELLA 
ITALIA

Especial

Hospital do GRAACC 
é especializado em 
casos de câncer de 
alta complexidade

Como já é tradição, a regional São Caetano 
da Associação Paulista de Medici-

na organiza uma grande festa para celebrar o Dia do 
Médico. Neste ano, porém, a comemoração é especial, 
já que, pela primeira vez em nossa história, o evento 
terá caráter filantrópico. 

Fruto de uma parceria inédita entre a APM São Caetano 
e o GRAACC, o Jantar Show A Bella Italia acontece 
no dia 9 de novembro, a partir das 20h, no 
luxuoso salão do Buffet Samyr. Parte da 
renda será revertida para o Hospital 
do GRAACC, referência no tratamen-
to de crianças e adolescentes com 
câncer. “O programa é uma exce-
lente oportunidade para reunir cole-
gas, familiares e amigos, apreciar 
o melhor da cultura italiana e con-
tribuir com o combate ao câncer 
infantil”, afirma o Presidente da 
APM São Caetano, Dr. Júlio Calil.

A animação ficará por conta do prestigiado trio A Bela 
e Os Tenores, formado pela soprano Giovanna Maira 
e pelos tenores Armando Valsani e Jorge Durian. Na 
apresentação, o grupo trará um repertório com muitos 
clássicos italianos de tirar o fôlego, transitando entre o 
erudito e o popular. Os convidados certamente ficarão 
arrebatados por suas vozes marcantes e o jeito único 
de interpretar canções autorais e consagradas mun-
dialmente, proporcionando uma experiência repleta de 
encantamento, emoção e prazer.

Embaixadora do GRAACC no Grande ABC, a empresária 
Sonia Sodré afirma que é a primeira vez que a entidade 
participa de um evento deste porte em São Caetano. 
“Dr. Júlio e sua esposa, Sonia Calil, nos convidaram 
para unir forças e fazermos juntos esse Jantar Show. 
O GRAACC sempre recebeu muito apoio na cidade, 
então a expectativa é muito grande com esse evento. 
Só com a união de todos nós é que conseguiremos 
combater e vencer o câncer Infantil”, diz.

JANTAR SHOW 
A BELLA ITALIA
QUANDO: 9 de novembro, 
às 20h

ONDE: Buffet Samyr 
(R. Oriente, 173, bairro 
Barcelona, São Caetano 
do Sul)

TRAJE: Social Completo

CONVITES: R$ 200 
(Parte da renda será revertida 
para o Hospital do GRAACC) 

MAIS INFORMAÇÕES 
E RESERVAS: 
(11) 99523-4403, 
com a Sonia

HOSPITAL DO GRAACC É REFERÊNCIA 
NO TRATAMENTO E PESQUISA DO CÂNCER 
INFANTO-JUVENIL 
O Graac – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer – é uma instituição sem fins lucrativos man-
tida, principalmente, com doações de pessoas físicas 
e empresas parceiras.

Referência no tratamento e pesquisa do câncer infan-
to-juvenil na América Latina, o Hospital do GRAACC 
atendeu, somente em 2018, 4.241 pacientes prove-
nientes de todas as regiões do Brasil e atingiu a marca 
de 700 Transplantes de Medula Óssea realizados.

A instituição é especializada em casos de alta comple-
xidade, como tumores do sistema nervoso central, 

ósseos, leucemias e outras neoplasias que neces-
sitam de transplante. A maior parte dos pacientes 
do GRAACC encontra-se na faixa etária de 0 a 10 
anos, apresentando o câncer no Sistema Nervoso 
Central, onde a incidência costuma se manifestar 
com mais frequência, seguido pela Leucemia.

Mais de 90% dos recursos do GRAACC provém 
de doações de pessoas físicas. Por meio de ações 

que acontecem todos os anos, a instituição conse-
gue arrecadar fundos para a manutenção do hospital. 
Por isso, a importância de eventos como o Jantar Show 
A Bella Italia, promovido pela APM São Caetano.

Contamos com a participação de todos os colegas e 
amigos, que, com sua presença nesse grande evento, 
poderá contribuir com a missão da GRAACC de garantir 
a crianças e adolescentes com câncer todas as chances 
de cura com qualidade de vida.

SÓ COM A UNIÃO 
DE TODOS NÓS 

É QUE CONSEGUIREMOS 
COMBATER E VENCER 
O CÂNCER INFANTIL

(SONIA SODRÉ, 

EMBAIXADORA DO GRAACC 

NO GRANDE ABC)
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Além de arrecadar fundos para 
o GRAACC, o evento é em ho-
menagem aos médicos. Vocês 
têm uma ligação especial com 
esses profissionais?
Sim, Giovanna Maira teve câncer 
quando bebê e, por esta razão, ela 
perdeu a visão. Cantar em prol desta 
causa para ela é uma missão.

Este já é um show de sucesso, 
criado há 2 anos. O que os convi-
dados podem esperar? 
Nossa apresentação sempre con-
ta com muita alegria e emoção. 
Conseguimos, em nosso repertório, 
transitar por entre as vibrantes árias 
de óperas, como Nessun Dorma, ani-
madas canções napolitanas, como 
Funiculì Funiculà, sem nos esquecer 
dos clássicos da música interna-
cional, tais como How Can I Go On 
e All I Ask Of You. Esta versatilidade 
faz com que o espetáculo tenha uma 
leveza e seja agradável a todos os 
amantes da boa música.

São Caetano é uma cidade funda-
da por imigrantes italianos e uma 
das que mais possui descenden-
tes de italianos em todo o Estado 
de São Paulo. É especial se apre-
sentar para um público que, cer-
tamente, tem muita identificação 
com esta cultura?
Com certeza. Estivemos recente-
mente nos apresentando na Festa 

Italiana da cidade e o contato com 
o público lá presente foi intenso e 
marcante para cada um de nós. 
A entrega foi única, nossa e dos es-
pectadores que, canção após can-
ção, cantavam, aplaudiam e se de-
leitavam, como só quem pode sentir 
na alma cada palavra entoada con-
segue fazer. Será gratificante retornar 
a São Caetano e viver novamente 
esta emoção com vocês.

Vocês já eram artistas com carrei-
ras consagradas antes de se jun-
tarem. Por que resolveram se unir 
para fazer esse show? 
Sim, cada um de nós já possuía 
sua própria carreira, vivíamos nos 
encontrando e realizando eventos 
juntos, fosse por motivo de uma 
parceria para um ou outro evento 
ou, simplesmente, por coincidên-
cia. Fora dos palcos, também existia 
uma forte amizade entre nós três, 
fator que nos levou a querer tra-
balhar e ficar ainda mais perto uns 
dos outros. Nos completamos como 
cantores, cada um dá ao outro o que 
há de melhor em si e sentimos que, 
unidos, crescemos em todos os as-
pectos. A Bela e Os Tenores é um 
trio de amigos que ama fazer mú-
sica, nasceu e perdura pela crença 
de que levar esta música para as 
pessoas é o caminho certo a trilhar e 
que ama, acima de tudo, estar junto 
e compartilhar sonhos.

GIOVANNA 
MAIRA TEVE CÂNCER 

QUANDO BEBÊ, E POR 
ESTA RAZÃO ELA PERDEU 

A VISÃO. CANTAR EM 
PROL DESTA CAUSA 

PARA ELA É 
UMA MISSÃO

Armando Valsani, Giovanna 
Maira e Jorge Durian 
prometem uma noite com 
muita alegria e emoção

Especial

TRIO A BELA E OS TENORES 
PROMETE ESPETÁCULO 
EMOCIONANTE 
Formado pelos cantores líricos 
Armando Valsani, Giovanna Maira e 
Jorge Durian, “A Bela e Os Tenores” 
é o trio que será responsável por 
tornar o Jantar Show A Bella Italia 
uma noite inesquecível. Os artistas 
estarão acompanhados pelos mais 
competentes músicos, que incluem 
pianista e violinista, e prometem um 
espetáculo que marcará para sempre 
os eventos da APM! O trio de artis-
tas conversou com o Olho Clínico. 
Confira a entrevista:

No dia 9 de novembro, vocês se 
apresentarão em São Caetano 
com o show A Bella Italia, em 
um evento que é uma parceria da 
Associação Paulista de Medicina 
de São Caetano e do Graacc. Par-
te da renda será revertida para o 
Hospital do Graacc, que oferece 
tratamento de câncer para crian-
ças e adolescentes. Por que é im-
portante para vocês atuar em uma 
causa como essa?
A Bela e Os Tenores: Para nós três, 
bem como para nossa equipe, nos 
envolvermos em causas que tenham 
por objetivo transformar vidas, reali-
dades, fazer verdadeiramente o bem 
para quem precisa é motivo de orgu-
lho profundo. Cremos que parte do 
trabalho do artista é doar seu dom 
e arte para ressignificar o mundo 
em que vivemos. A música tem este 
enorme poder e, levá-la através das 
nossas vozes, é um privilégio.
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TEMA DA FESTA 
HOMENAGEIA INFLUÊNCIA 
ITALIANA EM SÃO CAETANO
A escolha do tema A Bella Italia para 
o jantar show da APM-SCS, em par-
ceria com o GRAACC, não é por 
acaso. A importância e a influência 
do País da Bota na cidade é indis-
cutível e vem desde a sua fundação! 

Para começar, São Caetano do Sul 
comemora seu aniversário no dia 
28 de julho, pois foi nessa data, em 
1877, que um grupo de imigrantes 
de 26 famílias italianas chegou ao 
Núcleo Colonial criado pelo Império 
Brasileiro e iniciou sua nova vida.

Segundo estudos da Fundação 
Pró-Memória de São Caetano, os 
primeiros italianos que aqui che-
garam eram camponeses pobres, 
originários de Capella Maggiore, 
distrito de Vittorio Veneto, Província 
de Treviso.

Logo depois deste grupo, vieram 
outros imigrantes, como portugue-
ses, espanhóis, alemães, ucrania-
nos e japoneses. Mas a presença 
italiana é marcante na cidade, com 
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originários ou descendentes tendo 
forte influência no desenvolvimento 
do comércio e na indústria locais. 
Um dos focos de grande partici-
pação italiana em São Caetano era 
o conjunto das fábricas do Conde 
Francisco Matarazzo, que até a dé-
cada de 1980 trouxe progresso e 
desenvolvimento ao bairro Fundação.

Segundo o Consulado da Itália, São 
Caetano é uma das cidades com 
mais descendentes de italianos de 
todo o Estado de São Paulo. No dia 
9 de novembro, uma mostra dessa 
cultura tão rica da Itália, com o me-
lhor da tradição musical e gastronô-
mica, poderá ser apreciada no Buffet 
Samyr. Esperamos todos lá! 

Operários da Fábrica 
de Viscoseda das 
Indústrias Reunidas 
Fábricas Matarazzo, 
em 1933

Imigrantes italianos 
e descendentes 
em frente à Igreja 
de São Caetano 
(“Matriz Velha”), 
reunidos para a 
procissão de Santo 
Antônio, em 1908

SEGUNDO O 
CONSULADO DA ITÁLIA, 

SÃO CAETANO É UMA 
DAS CIDADES COM 

MAIS DESCENDENTES 
DE ITALIANOS DE 
TODO O ESTADO 
DE SÃO PAULO
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ANIVERSÁRIOS OUTUBRO
|1 Eduardo Pantaleão Sarraf • Felipe Ambrosio Chicoli • Murillo Santinello 
|2 Mariana Della Colleta Fleury • Yuri Regina Iwazaki Koide |4 Michele do 
Nascimento Galindo |5 Celiton José Macedo • Maria Cristina Alves Santos 
• Nadir Lanzoni Rosa • Roberto Augusto do Nascimento |6 Denise Martinez 
Sanches • Hector Bedoya Copello • Miriam Gisele Almeida Giglio |7 Angel 
Luiz Juaranz Camara • Antonio Carlos Palandri Chagas |8 Marcos Antonio 
Bernardes |9 Valter Antonio Benedetti |11 Artur Antonio Fernandes Moreira 
• Luiz Paulo Fiorin • Marcelo Ferraz |12 Carolina Peterle Santana Vaccari • 
Ricardo de Sousa e Silva • Simonne de Nazareth C. Quaglia |14 Aline Cristina 
Henriques da Silva |15 Renata Barbosa Nabarrete |16 Solange Suterio 
|19 Carlos Eduardo Taveira Elias • Geraldo Reple Sobrinho • Helcio 
Fernando Salmazo • Milton José Torrano Franca |21 Carlos Doracio 
Junior • James Cubero Daniel • Larissa Simão Gandolpho • Luiza Trincado 
|23 Leci Lopes Rodrigues • Marcelo de Jesus Braga • Rafael Vitorino 
Marriche • Roberto Ribeiro de Carvalho • Sergio Barbosa Marques 
|24 José Claudio Sartorelli |25 Daniela V. Marques Szeliga • Fernando 
Prata de Figueiredo • Paulo Roberto Ramacciotti Filho • Vinicius Piquera 
de Oliveira • Wilson Diogo Fernandes Filho |26 Guilherme Belmonte • 
Salvador Maria Cid Molina |27 Nivaldo da Silva |28 Carlos Humberto 
Seraphim • Denise Harumi Miashiro • Mariana Belmonte |29 Carla de 
Camargo • Joseane Paula Vascon • Sandra Hiromi Shiroma • Vinicius 
Campos de Molla |30 Barbara Renna Pavin • Celso de Azevedo Marques 
|31 Milene Gavioli • Roberta Pasianotto Costa

ANIVERSÁRIOS NOVEMBRO
|3 Gustavo Della Colleta Reple • Janaina Macedo Malateaux |4 André 
Evaristo Marcondes Cesar • Camila Richieri Gomes • Jyuliana Cressoni 
Lourenço • Paula Carolina Bombonati |6 Luiz Alberto de M. Tormenta • 
Milton Kakumu |8 Maricir Pedro Pantaroto |10 Mauricy Chinaglia Bonaparte 
• Pedro Leopoldo Silva Doria |12 Eric Ciccarelli Moschin • José Jayme 
Soares Tavares Jr. |13 Cristina Puliti |14 Gisela Trembuchi Garcia • 
Maria Wany Louzada • Sandra Paula Peu da Silva |15 Cesar Chaim Bellini 
• Emerson Guimarães Teixeira • Leticia dos Santos Silva • Marco Antonio 
Nobre |16 Flavia Balsamo • Sandra Mara Evangelisti Farah Rodrigues 
|17 Alexandre Moraes C. Almeida • Eric Drizlionoks • Julio Abdala Calil • Renato 
Moura Braga Junior |19 Eric Agusto Rovera |21 Bruno Luiz Burgos Piotto • 
Walfredo Ramos Brandão Junior |22 Geane Maire Vilas Boas Argolo • Patricia 
Giliberti do Nascimento • Yumiko Regina Yamazaki |23 Francisco Cortes 
Fernandes |24 Jeanette Belle • Nivaldo de Souza |25 Ernesto Giordano Filho 
|26 Alberto Soares da Costa |28 Antonio Noel Ribeiro • Ekatriny Antoine 
Guerle Tonso |29 André Luis Benedicto • Beatriz Lima Pereira • Janaina 
Oliveira de Castro |30 Nestor Berilo Barbosa • Ney Beraldo 

Serviços

Final de ano chegando e aquela 
viagem de férias para recarregar as 
baterias se faz necessária. Se pu-
dermos fazer isso com o máximo de 
economia, melhor ainda. Associados 
da APM têm ofertas exclusivas em 
centenas de produtos e serviços. 
Confira alguns a seguir e cadastre-se 
gratuitamente em www.apm.org.br/
clubedebeneficios para saber mais.

www.apm.org.br/clubedebeneficiosCLUBE DE BENEFÍCIOS

AGENDA
4 a 6/10 
V Congresso de Cirurgia Geral  
Local: Centro de Convenções 
FAMERP – São José do 
Rio Preto/SP

10 e 13/10 
34º Congresso Brasileiro 
de Homeopatia
Local: Curitiba/PR

30/10 a 2/11
49º Congresso Brasileiro 
de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico-Facial 
Local: Brasília/DF

7 a 9/11
XXIV Congresso Brasileiro 
de Medicina Intensiva 
Local: Fortaleza/CE

13 a 16/11
58º Congresso Brasileiro 
de Ginecologia e Obstetrícia 
Local: Porto Alegre/RS 

14 a 16/11
51º Congresso Brasileiro 
de Ortopedia e Traumatologia 
Local: Fortaleza/CE 

20 a 23/11
56º Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Plástica 
Local: Brasília/DF

CLUB MED
Visite qualquer resort Club Med do 
Brasil com 20% de desconto na baixa 
temporada e 10% de desconto na 
alta temporada.

TRANSAMÉRICA 
HOSPITALITY GROUP
15% de desconto na tarifa pública em 
todos os empreendimentos do Grupo
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Atuação: Pediatria
Formação: Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil 
(atual Universidade Federal do Rio 
de Janeiro), em 1962
Residência: Instituto de Puericultu-
ra e Pediatria Martagão Gesteira, da 
Universidade do Brasil
Nascimento: 20 de março de 1935, 
em Alegre (Espírito Santo)
Quando veio para São Caetano? 
Cheguei em 1964, já com um empre-
go na prefeitura
Estado Civil: casado com a empre-
sária Regina Campolina Trombelli
Filhos: Ricardo e Adaury (já faleci-
dos), Ludmila e Juliana, do primeiro 
casamento, com a profª Maria Helena 
Veras Farias; Bianca, Fabíola e Marcelo, 
da atual esposa Regina
Onde exerce as atividades: pos-
suo consultório em São Caetano 
desde 1964 e, há 35 anos, no mes-
mo local, na Rua Carlos de Campos, 
ao lado da Igreja Matriz Sagrada 
Família, no Centro
Por que decidiu fazer medicina? 
Tinha convivência com um pediatra 
vizinho e com um médico da família, 
mas a decisão veio em um bate-pa-
po com amigos, em um dos verões 
capixabas que sempre passávamos 
na praia. Debatíamos o que iríamos 
fazer no futuro e, por eliminação, es-

Noss a Gente
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DR. ELBE MOULIN 
SARDENBERG

colhemos a medicina, já que não sen-
tíamos nenhuma aptidão pelas áreas 
de direito, engenharia ou odontologia.
O que mais gosta e o que menos 
gosta na profissão? Adoro a convi-
vência com os pacientes e com seus 
pais, dividir as angústias, e me divir-
to muito com as crianças e com as 
histórias contadas. Fiz muitos ami-
gos aqui no consultório. Quanto aos 
desafios da pediatria, é uma espe-
cialidade que exige que estejamos 
disponíveis e abertos a ligações a 
qualquer hora do dia. Mas, sincera-
mente, há muitos anos que eu não 
me importo. Minha esposa brinca 
que eu atendo ligação às 3h da ma-
drugada com a mesma calma e tom 
de voz de 3h da tarde. 
Quais as principais mudanças na 
sua área de especialização nos 
últimos anos? Quando me formei, 
basicamente as únicas preocupa-
ções eram com o crescimento da 
criança: peso, estatura, etc. Hoje, 
sabe-se que há muito mais aspectos 
importantes para o bom desenvolvi-
mento do indivíduo. Uma pessoa 
pode viver até os cem anos, mas 
agora sabemos que não há fase 
mais importante para o desenvolvi-
mento físico e mental dele do que 
os primeiros mil dias de vida, isso 
contando desde a gravidez. Antiga-

mente, achava-se que o feto não era 
atingido pelas influências externas, 
agora sabe-se, por exemplo, que a 
alimentação da mãe durante a ges-
tação ajuda a desenvolver o paladar 
e o olfato do bebê e determinar a 
formação de bons hábitos alimen-
tares, que aumentarão as chances 
dele se tornar um adulto saudável.
Hobbies: gosto de viajar e de sair à 
noite, para restaurantes, para o teatro 
ou para dançar 
Time de futebol: Flamengo e, por 
influência dos filhos, São Paulo 
Figuras históricas que admira: 
Abraham Lincoln e Winston Churchill
Sonho: enquanto estiver apto, lúci-
do e continuar me atualizando, es-
tudando, indo a Congressos, quero 
seguir trabalhando 
Uma virtude e um defeito: acredito 
que sei reconhecer os meus limites. 
Se sinto que um paciente meu pre-
cisa de um atendimento especializa-
do, não tenho a menor vaidade em 
encaminhá-lo para um profissional 
de outra especialidade. Quanto aos 
defeitos, são tantos, mas sempre me 
acusaram de trabalhar demais, então 
vou destacar este aí.
Um frase: “O homem só fracassa 
quando desiste de tentar. Todos os 
dias, eu me levanto para vencer.” - 
Aristóteles Onassis

www.apm.org.br/clubedebeneficios




