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INTRODUÇÃO - REFLEXÕES

Há 6 meses fui surpreendido pelo convite para participar de uma chapa para 
concorrer às eleições da Sociedade Brasileira de Urologia para o cargo de pre-
sidente. Pedi uma semana para meditar a respeito e consultar inúmeros colegas 
experientes e meus familiares. Sabia que se tratava de missão relevante – nossa 
Sociedade congrega mais de 5.000 urologistas, completou 90 anos de existên-
cia e, pela presidência, já passaram notáveis colegas que dignificaram o cargo 
e outros que marcaram negativamente sua trajetória. Decidi aceitar, após refle-
xões em que pesou meu passado como cidadão, chefias de serviços, currículo 
associativo, assim como ter a meu lado colegas com perfis semelhantes. O MUB 
2020-21 nascia... 
Fizemos nossa primeira reunião em que discutimos alguns princípios do progra-
ma de gestão e estratégias de trabalho. Já havia outro grupo oponente dando 
início à sua campanha. Chamou-nos a atenção que era composto por urologis-
tas com tendências políticas até então totalmente divergentes e que se uniam, 
obviamente, com o objetivo de vitória. Liderava o grupo um colega que estava 
ainda exercendo cargo executivo na Sociedade há apenas poucos meses, o que 
para muitos significava... ambição pessoal. Apresentavam programa de gestão, 
a nosso ver, ilusório, com fantasias e distante da realidade em que vivemos. 
Destacavam sobremaneira os fatores “inovação, descentralização, fazer mais 
com menos...”, além de críticas contundentes à gestão atual que notoriamen-
te nos apoiava. Naquele momento sentimos que estes argumentos de período 
eleitoral eram fortes e teríamos que, sem criar ambiente de hostilidade e com 
ética, promover ações que desmistificassem esse ambiente, tarefa evidentemen-
te desafiadora, destacando-se que o argumento “inovação” por questionável 
que seja, sempre tem um apelo contra um programa conservador, mesmo que 
baseado na realidade atual. Iniciamos nossa campanha decididos a manter um 
tônus elevado, constante e com atuação coletiva do MUB. Sentimos, ao longo 
do tempo, que estávamos “crescendo” gradativamente. Instituímos os conceitos 
que perduraram e ganharam fóruns inquestionáveis - “nessa equipe ninguém 
apanha sozinho” - e que nunca após o término das eleições seríamos “nós ou 
eles, mas sim todos nós”, além do “juntem-se a nós”. Inovamos em relação a 
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programas convencionais com a criação de novos departamentos que pudes-
sem incrementar a agregação da Sociedade, tornando-a mais forte e com muito 
mais poder de reivindicações. Assim surgiu a ideia dos departamentos do Jovem 
Urologista, da Mulher Urologista e do Urologista Sênior, que se transformou 
em um dos fortes apelos da campanha. Tivemos que desmentir, seguidamente, 
que era nosso desejo destruir as seccionais e extinguir as jornadas regionais!! 
Em nossa chapa foram crescendo - como desejávamos – lideranças regionais, 
verdadeiras cabeças de ponte durante o período, fato que ocorreu em todos os 
pontos do Brasil. Começamos a ganhar forças – as mensagens de inúmeros ex-
poentes da urologia apoiando explicitamente o MUB, ao lado do potencial dos 
jovens e também de lideranças femininas foram dando consistência ao nosso 
crescimento. É inegável que nossos oponentes esgotavam todo seu arsenal de 
campanha tornando a disputa um fato que mobilizou toda Sociedade Brasileira 
de Urologia. 
São Paulo, por ser o maior colégio eleitoral e sob forte influência do opositor, 
consistia em preocupação relevante. Saímos a campo, divulgando nosso projeto 
e o valor expressivo da equipe; visitamos quase todos os serviços de urologia 
de grande porte da capital, viajamos para incursões no interior e em inúmeros 
estados. Por onde passávamos sentíamos apoio, o que sempre foi muito estimu-
lante. Vários “estados-chave” e seus líderes passaram a nos apoiar. Divulgamos 
dezenas de mensagens com espectro regional e nacional. Recebemos 32 vídeo-
-mensagens explícitas de notáveis cujos números de visualização sempre foram 
surpreendentes. 
As eleições se iniciaram com a votação pelos Correios, cujos serviços de má 
qualidade serviam para potencializar as incertezas do resultado. Os votos não 
chegavam... e haviam sido postados. Reclamamos o tempo todo, mas esta pres-
tação de serviços acompanha o caos administrativo e moral em que vivemos. 
Mesmo assim, tivemos um recorde de votantes pelos Correios. Fomos para For-
taleza - sede do nosso congresso - imbuídos do espírito de luta, porém sem a 
tranquilidade de que a vitória era certa. A votação local ultrapassou 4 centenas 
de votantes e julgávamos que esta fração seria o fiel da balança, tal era o equi-
líbrio das estimativas. O dia da votação, com início às 8:00 horas da manhã, foi 
uma data inesquecível sob inúmeros aspectos: corpo a corpo, argumentações... 
Cinco horas da tarde - encerrado o processo... vamos à contagem. No ambien-
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te da avaliação foi permitida a presença, além dos escrutinadores, de um fiscal 
de cada chapa e os dois candidatos a presidente. Sentei-me silente em um can-
to e fiquei tentando quantificar os votos pró e contra que eram separados em 
colunas correspondentes que, a grosso modo, na fase inicial não apresentavam 
desnível. Iniciou-se pela contagem dos votos do dia. Vitória apertada do MUB 
por 29 votos. A seguir, uma lenta e minuciosa contagem dos votos enviados pe-
los Correios. Havia um pacto de não usarmos telefone para não interferir com 
os trabalhos, evidentemente que isto não incluía o WhatsApp, porém a conta-
gem não se fazia “pari passu”, mas sim acumulando as colunas de cédulas. A 
tensão era enorme dentro da sala e imagino, o que comprovei a seguir, fora 
do ambiente. Questionamentos chegavam a cada segundo, de todos os pon-
tos do nosso território. O resultado parcial dava vantagem próxima a 15% ao 
MUB, o que se confirmou ao final do processo (1159 X 868). Mesmo atingindo 
a vantagem que nos dava a vitória, por respeito aos oponentes e ao ambiente 
de trabalho, permaneci silente. Saí do ambiente e comuniquei o resultado a 
vocês, amigos, familiares, e senti, pelas centenas de respostas, o “tamanho” da 
vibração de todos.
À noite, durante o Jantar do Presidente, comemoramos com emoção, porém 
com muito respeito aquele momento inesquecível. Os abraços, e mesmo as 
lágrimas, falaram muito alto. Destaque-se o envolvimento de importantes au-
toridades de outras Sociedades internacionais ali presentes, como os profs. M. 
Monga (secretário AUA), J. Gutierrez (secretário CAU), H. Cardozo (Uruguai), 
M. Rivero (Argentina), A. Pazos (Peru), J. Palou (Espanha), entre outros.
Encerradas as eleições voltamos ao nosso ideal: “não existe nós ou eles, mas 
sim... todos nós”. O MUB 2020-21 cumpriu sua missão... entra em estado de 
hibernação, mas... pode despertar! 
Cumprimentos ao Archimedes Nardozza que soube conduzir seu mandato com 
esforço, dignidade e transparência. Desejamos muito sucesso à gestão que se 
inicia sob o comando do colega Sebastião Westphal. 
Avante, SBU unida! Temos muito trabalho no presente e para as gerações futu-
ras! 

Abraço fraternal,
Pompeo
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APRESENTAÇÃO

Este “livreto” constitui um documento que reúne toda a divulga-
ção da nossa vitoriosa campanha às eleições da SBU 2020-21. 
Julgamos que era necessário um relatório final aos componentes 
do MUB que tanto se envolveram nesse processo.

Contém uma introdução com reflexões sobre o desenvolvimento 
da campanha, fotos, e-mails MKT, vídeo-mensagens e... muito 
calor humano. Transformou-se num documento, guardadas às 
proporções, histórico para cada um de nós. 

Aproveitem!
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A campanha vitoriosa da Chapa MUB nas eleições da SBU 2020-
21 foi obtida graças ao valor inquestionável de seus componen-
tes e ao trabalho coletivo e ininterrupto de todos, que sacrifica-
ram horas de lazer, da atividade profissional e do convívio com 
familiares. A estes um especial reconhecimento. Citar nomes 
seria muito temerário pelo risco da omissão. Os documentos 
aqui apresentados são atestados do envolvimento de muitos que 
espontaneamente exerceram o direito da livre expressão obede-
cendo aos princípios de honestidade e de ética.

Por todos, 

Antonio Carlos Lima Pompeo

São Paulo, 1O de setembro de 2017

AGRADECIMENTOS
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SITE

O Movimento Urologia Brasil entende que o aperfeiçoamento da nossa 
Sociedade demandou esforços e muita dedicação das últimas gestões. 
Agora é chegado o momento de prosseguirmos nos rumos que todos 
anseiam, de uma SBU voltada para o urologista que necessita estu-
dar e se atualizar, negociar com convênios, defender seus honorários, 
além de trabalhar longas jornadas diárias. Esse é o urologista que 
compõe nossa Sociedade e para apoiá-lo precisamos de atitudes for-
tes e comprometidas.

•Criação de 3 novos departamentos: o do Jovem Urologista (< 15 
anos de atividade), o da Mulher Urologista e o do Urologista Sênior. 
São classes que têm, frequentemente, reivindicações distintas. Como 
Departamento, seus representantes terão acesso direto à Diretoria, 
com propostas ou solicitações representativas e não individuais. 
•Profissionalização gerencial, equilíbrio custo-benefício e permanên-
cia do Portal de Transparência da SBU – mecanismo indispensável por 
proporcionar aos urologistas atualizações sobre as atividades da Di-
retoria. 
•Defesa Profissional: melhorias da remuneração, adequação das ta-
belas de convênios, condições materiais para o exercício digno da es-
pecialidade, oportunidades de trabalho etc. Neste tópico destacamos 
a influência que a SBU pode exercer sobre outras entidades envolvidas 
no processo: sindicatos, CRM, MEC, ANVISA etc. 
•Educação continuada, já bem desenvolvida, deve ser direcionada e 
atualizada segundo as necessidades e os recursos regionais. 
•Valorizar ao máximo as seccionais com o devido acompanhamento 
do retorno administrativo, o que representa uma descentralização sa-
lutar. 
•Defesa do Estatuto - se eleitos será seguido rigorosa e ecumenica-
mente. Alterações somente em condições especiais e com aprovação 
majoritária da Sociedade. 

PROGRAMA DE GESTÃO
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APOIADORES
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FACEBOOK – POSTS
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PROGRAMA DE GESTÃO
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VISITAS A SERVIÇOS DE UROLOGIA
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CARTAS ENVIADAS

Prezados Colegas Urologistas,

A Sociedade Brasileira de Urologia é reconhecida por seu grande potencial de defender 
os interesses de seus associados (> 5.000) nos diferentes aspectos da especialidade. Infe-
lizmente... sofreu em passado recente, que todos têm na memória, gravíssimos problemas 
administrativos que foram superados a “duras penas”, graças aos esforços das últimas 
gestões e, sem esquecer, dos sacrifícios de toda classe urológica. Acresce, ainda, que essa 
superação foi obtida em atmosfera nacional conturbada pelo desmando e corrupção endê-
mica contra os quais todos nos revoltamos.
A sequência e o aperfeiçoamento da nossa SBU são muito importantes e devem preocupar 
a todos... seu sucesso interfere significativamente no nosso cotidiano. 
Com estes conceitos em mente decidi, após meditação e consultas, aceitar a “convocação” 
de inúmeras lideranças para concorrer democraticamente ao cargo de presidente da SBU 
Nacional (2020-2021), cuja eleição ocorrerá durante o próximo Congresso Brasileiro de 
Urologia (agosto de 2017). Foi uma decisão madura na qual considerei inúmeros fatores, 
inclusive uma autocrítica sobre minha longa trajetória nesta Sociedade onde exerci inúme-
ras funções, destacando-se: coordenador do Departamento de Uro-Oncologia por 4 vezes; 
coordenador do Departamento de Ética; coeditor do Brazilian Journal; membro de várias 
comissões organizadoras do nosso Congresso (o 3º em importância mundial); membro de 
Comissões de Relações Internacionais, entre outras. Nestas funções coordenamos e edita-
mos Diretrizes em câncer de próstata, bexiga, HPB, o Manual de Ética para urologistas e no 
corrente ano as Diretrizes uro-oncológicas em parceria com a AMB. 
Graças a estas atividades fomos convidados pela SIU, representando a nossa urologia, a ser 
o editor das Diretrizes internacionais de câncer de pênis liderando 50 urologistas de dife-
rentes centros mundiais. Finalmente fui eleito democraticamente vice-presidente da próxima 
gestão (presidente: Dr. Sebastião Westphal). Além desta autoanálise influenciou esta deci-
são nosso longo e contínuo relacionamento com urologistas brasileiros de todas as regiões 
e, o que é muito importante, participar de uma Chapa composta por colegas com histórico 
associativo, anos de dedicação à Sociedade, capacidade administrativa e, notadamente, 
com passado “limpo”como cidadãos e comportamento ético. Antes de compor a equipe 
ofereci a todos - se vencedores - a liberdade de expressão e de discordância, obedecidos os 
conceitos hierárquicos, princípios que sempre defendi. 
Os colegas que vão concorrer aos cargos eletivos representam diferentes regiões do país. 
Inúmeros outros participarão de outros cargos, não eletivos, ou seja, em departamentos 
com atividades de notória importância funcional. Somos > 5.000 e há espaço para muitos 
que desejem servir!
Pretendemos prestigiar nestas funções as mulheres urologistas em número crescente (> 1 
centena). Este não é um conceito de “momento”, nos últimos anos formamos na residência 
de FM-ABC uma urologista por ano!

Presidente: Antonio Carlos Lima Pompeo (SP)
Vice-presidente: Antônio de Moraes Jr. (GO)
Secretário-geral: Alfredo Felix Canalini (RJ)
1º secretário: Carlos A. R. Sacomani (SP)
2º secretário: José Ricardo Tuma da Ponte (PA)
3º secretário: Gustavo Franco Carvalhal (RS)
1º tesoureiro: Romolo Guida Junior (RJ)

APRESENTAÇÃO DA CHAPA MUB
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2º tesoureiro: Marcos Flávio Holanda Rocha (CE)
3º tesoureiro: José Antonio Penedo Prezotti (ES)
Diretor da Escola Superior de Urologia: Lucas Mendes Nogueira (MG)

Conselho Fiscal 
Presidente: Carlos Eduardo Corradi Fonseca (MG)
Gilberto Saber (SP)
Guilherme Antonio Veloso Coaracy (DF)
Luis Alberto Zanettini (RS)
Wagner Coelho Porto (BA)
Geraldo Eduardo de Faria – Suplente (SP)
Maria Claudia Bicudo Fürst – Suplente (SP)

Nosso programa de gestão será divulgado futuramente e inclui aspectos que abrangem 
as claras necessidades dos associados como a educação continuada, indispensável para 
a atualização na moderna tecnologia e avanços terapêuticos. Acompanha este item a luta 
ordenada, planejada para melhoria dos velhos problemas dos honorários, tabelas de pro-
cedimentos, condições de trabalho, aperfeiçoamento gerencial etc.
O Portal da Transparência da SBU que está sendo lançado pela gestão atual e de cuja ela-
boração participamos será mantido, como mecanismo indispensável por proporcionar aos 
urologistas atualizações sobre as atividades da diretoria e gestão financeira. Este instrumen-
to oferece a todos oportunidades de reivindicações baseadas em fatos “objetivos” e nunca 
fundamentados em argumentos fomentados por razões diversas (políticas, promocionais, 
pessoais etc.). 
Nossa realidade se caracteriza pela instabilidade e devemos nos adaptar pessoal e politi-
camente ao “possível” e não ao “imaginável”. Politicamente seria “conveniente” neste ano 
eleitoral oferecer sonhos e realizações fantásticas – mensalidades mínimas, congressos de 
alta qualidade sem custos de inscrições... já vivenciamos essas situações e suas consequên-
cias... vocês me conhecem - vivi e administrei vários cargos sempre com os “pés no chão”; 
equilíbrio custo-benefício é um dos nossos mandamentos. 
Se eleitos, seguiremos rigorosa e ecumenicamente nosso estatuto. Mudanças estatutárias?? 
Deixando de lado argumentos eleitorais, o estatuto é como a constituição... obedece-se,  
alterações somente em condições especiais e com aprovação majoritária da Sociedade.
Companheiros da SBU – em nome da equipe - ofereço nosso desejo de servir e não de ser 
servido pela SBU. Julgo que meu currículo associativo (acesse www.chapamub.com.br) dá 
respaldo a esta mensagem. 
Concluo descrevendo um episódio simples que marcou muito minha vida profissional e 
como cidadão: fui centroavante do Clube Atlético Guaçuano (SP), time que disputou e foi 
campeão amador regional! Antes de entrarmos em campo, no vestiário, uníamos as mãos 
e gritávamos “neste time ninguém apanha sozinho”. Usei esta frase todas as vezes que 
exerci cargos de chefia, agregando um conceito pessoal: “em caso de luta não precisa me 
procurar, estarei na frente”. 

Companheiros - estamos entrando em campo!
Juntem-se a nós! 

Antonio Carlos Lima Pompeo 
Candidato a presidente SBU 2020-2021 
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Peço um momento da sua atenção. Sou Antonio Carlos Pompeo, candidato pelo MUB a 
presidente da SBU nas próximas eleições. É momento para reflexões... 
Todos sabem da importância de uma SBU atuante em nossa vida profissional e pessoal. Seu 
contínuo aperfeiçoamento gerencial é necessário e deve acompanhar a evolução da espe-
cialidade e as dificuldades que o país atravessa. 
São conhecidas as reivindicações dos colegas que exercem subespecialidades e em locali-
dades heterogêneas. Temos com os colegas do Norte/Nordeste um forte vínculo associativo 
de longa data. Aqui participamos frequentemente como palestrante, em cursos, orientador 
de teses, demonstrações ou participações em cirurgias.  
Fizemos campanhas conjuntas com sucesso como as de prevenção do CA do pênis e do 
Novembro Azul sobre CA da próstata, entre outras. Sempre participamos de jornadas re-
gionais. 
O retorno sempre foi muito generoso. Receptividade, calor humano, amizades... Há um 
mês recebemos em jornada baiana um honroso título “Mérito Urológico da Bahia” por ser-
viços associativos prestados.
Nossas metas de gestão estão definidas e buscam equacionar problemas sem empregar 
argumentos inconsistentes e “fantasias” de períodos eleitorais. Já tivemos graves problemas 
administrativos anos atrás, e que custaram muito às últimas gestões para equilibrá-la. Não 
podemos correr riscos calculados ou aventuras. 
A missão de dirigir nossa SBU é complexa e passa, necessariamente, por gestores que pre-
encham critérios de credibilidade, equilíbrio, experiência e ética... dispostos a seguir um 
programa eficiente e factível com a realidade.
Estamos seguros que a Equipe MUB preenche estes critérios.

Tópicos de nosso programa:

•Agregação – vamos criar 3 novos departamentos: o do Jovem Urologista (< 15 anos de 
atividade), o da Mulher Urologista e o do Urologista Sênior, que dessa forma terão repre-
sentatividade de classe e não individuais.  
•A gestão administrativa terá foco na profissionalização gerencial e no Portal de Transpa-
rência de atividades da Diretoria. 
•Defesa Profissional/Honorários - uma SBU “forte” pode exercer influência sobre convênios 
e entidades... sindicatos, CRM, MEC, ANVISA etc. 
•Educação continuada, já bem desenvolvida, deve ser atualizada segundo as necessidades 
e os recursos regionais. 
•Seccionais: devem ser mantidas e estimuladas ao máximo, conceito extensivo às jornadas 
regionais. Descentralização significa presença efetiva da SBU em todas as regiões.
•Nosso Estatuto deve ser seguido rigorosa e ecumenicamente. Alterações somente em con-
dições especiais e com aprovação majoritária da Sociedade.
•“Realizações fantásticas, mensalidades mínimas, congressos de alta qualidade sem custos 
na inscrição” são argumentos eleitorais... Devemos nos adaptar ao possível e não ao ima-
ginável. 

Colegas do Norte/Nordeste, a SBU é um patrimônio dos Urologistas e que deve voltar-se 
especificamente para a nossa classe e nunca para objetivos pessoais. 

Juntem-se a nós! Vote MUB!

CAROS COLEGAS UROLOGISTAS DO NORTE/NORDESTE
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E-MAILS MKT
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VÍDEOS – MENSAGENS

Alfredo Canalini (RJ)
https://goo.gl/JTfZqP
Presidente da Jornada
Carioca de Urologia (2010)
Ex-chefe do Depto. de Uroneurologia da SBU 
Ex-presidente da SBU – Seccional RJ

Antonio Carlos L. Pompeo
https://goo.gl/wMskhi
Mensagem aos Colegas Urologistas

Antonio Carlos L. Pompeo
https://goo.gl/vpjzpW
Mensagem aos Colegas Urologistas do
Estado do Rio de Janeiro

Antonio Carlos L. Pompeo
https://goo.gl/eNYcvg
Mensagem aos Colegas Urologistas
do Norte/Nordeste

Antonio Carlos L. Pompeo
https://goo.gl/bR6kWt
Mensagem de reta final de campanha  

Archimedes Nardozza (SP)
https://goo.gl/pxQRog
Professor livre-docente da 
urologia da Unifesp

Carlos Bezerra (SP)
https://goo.gl/F9msZ8
Professor livre-docente da
Faculdade de Medicina do ABC
Ex-diretor do Depto. de Comunicação 
da SBU (2016-2017/2012-2013)

Carlos Sacomani (SP)
https://goo.gl/ULFa1K
Presidente da Comissão da
Reforma do Estatuto (2012-2013) 
Diretor de Comunicação da SBU 
(2014-2015) 
Editor do Bodau (2014-2015) 
Urologista do A.C. Camargo 
Cancer Center (SP)

Eliseu Denadai – S.J. do Rio Preto (SP)
https://goo.gl/YZm54A
Ex-presidente da SBU – Seccional SP 
Ex-chefe do Depto. de
Título de Especialista da SBU 
Ex-editor-chefe do Boletim 
de Urologia da SBU
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Fernando Câmara – Botucatu (SP)
https://goo.gl/rcbrhT
Ex-professor assistente – Mestre –
Doutor da Unesp (Botucatu)

Francisco Bretas (MG)
https://goo.gl/Upcf2B
Ex-presidente da SBU – Seccional MG 
Ex-presidente da Comissão de 
Seleção e Título de Especialista 
Ex-diretor da Escola Superior de 
Urologia (ESU)

Geraldo Faria – Rio Claro (SP)
https://goo.gl/nechgn
Membro titular da SBU
Membro titular vitalício da Academia
Internacional de Sexologia Médica

Guilherme Coaracy (DF)
https://goo.gl/AUQZfR
Ex-presidente da SBU – Seccional DF 
Chefe da urologia do Hospital de 
Base de Brasília

Gustavo Carvalhal (RS)
https://goo.gl/iykQu4
Professor da Fac. Med. da PUC-RS
Ex-presidente da SBU – Seccional RS

Gustavo C. Lemos (SP)
https://goo.gl/NTRbi6
Membro da equipe e Chefe da residência 
em urologia do Hospital Albert Einstein (SP)

José Carlos Trindade – Botucatu (SP)
https://goo.gl/oaXzuE
Professor emérito da urologia
da Unesp (Botucatu)
Ex-professor da Fac. Med. de Botucatu
Ex-reitor da Unesp

José de Ribamar R. Calixto (MA)
https://goo.gl/1dW1KP 
Professor da urologia da
Universidade Federal do Maranhão
Ex-presidente da SBU – Seccional MA
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Lucas M. Nogueira (MG)
https://goo.gl/AM81eM
Membro da urologia – HC/UFMG 
Coordenador do Depto. de 
uro-oncologia da SBU (2014-2015) 
Ex-presidente da SBU – Seccional MG

Luis A. Zanettini – Caxias do Sul (RS)
https://goo.gl/eXqSgw
Urologista do Hospital Pompéia
(Caxias do Sul-RS)
Urologista da Unimed Nordeste (RS)
Membro efetivo do Ass. Médica de 
Caxias do Sul

Luiz Otávio Torres (MG)
https://goo.gl/G7MZwf
Presidente eleito da International
Society of Sexual Medicine (ISSM)
Ex-presidente da Sociedade Latino-
Americana de Medicina Sexual (SLAMS)

Luiz Sergio Santos (PR)
https://goo.gl/rjVvyp
Professor adjunto da urologia –  
Universidade Federal do Paraná
Chefe da urologia do Hosp. de 
Clínicas de Curitiba

Marcelo Wroclawski (SP)
https://goo.gl/PFGteR
Urologista do Hospital Israelita
Albert Einstein (SP)
Professor afiliado da Faculdade
de Medicina do ABC

Marcus Sadi (SP)
https://goo.gl/qF52qV
Professor da urologia da Unifesp
Membro do corpo clínico do
Hospital Albert Einstein (SP)

Maria Claudia B. Fürst (SP)
https://goo.gl/neAwDv
Professora assistente – Mestre – Doutora
Faculdade de Medicina do ABC

Mario Ronalsa – Maceió (AL)
https://goo.gl/kgLCGj
Chefe de equipe da urologia da
Santa Casa de Maceió (AL)

Miguel Srougi (SP)
https://goo.gl/s4ujci
Professor titular da urologia da FMUSP
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Ricardo Tuma – Belém (PA)
https://goo.gl/ZiddT3
Chefe da urologia e Transplante renal do 
Hospital Ophir Loyola (Belém)
Professor da Univ. do Estado do Pará
Ex-presidente da SBU – Seccional Pará

Rodolfo B. dos Reis – Rib. Preto (SP)
https://goo.gl/9Sp1Pi
Professor da urologia da FMUSP – 
Ribeirão Preto (SP)
Ex-presidente da SBU – Seccional SP

Roni de Carvalho Fernandes (SP)
https://goo.gl/V29zS3
Ex-presidente da SBU – Seccional SP 
Professor assistente da Santa Casa 
de São Paulo

Sebastião Westphal – Itajaí (SC)
https://goo.gl/L1QKaY
Ex-presidente da SBU – Seccional SC

Sidney Glina (SP)
https://goo.gl/BKqjf4
Professor titular da Faculdade de 
Medicina do ABC
Ex-presidente da SBU Nacional (2006-2007)

Stênio Zequi (SP)
https://goo.gl/P8tVkh
Médico titular do A.C. Camargo 
Cancer Center (SP) 
Coordenador da pós-graduação em 
urologia da Fundação Antonio Prudente (SP)

Tibério Moreno Jr. – Recife (PE)
https://goo.gl/9HGbHK
Doutor em urologia (FMUSP)
Chefe da urologia do Hospital Memorial de 
São José (Recife-PE)
Ex-coordenador do Depto. de Laparoscopia 
da SBU Nacional

Valdemar Ortiz (SP)
https://goo.gl/eH1cU4
Professor livre-docente e titular da 
urologia da Unifesp 
Ex-presidente da SBU – Seccional SP

William Nahas (SP)
https://goo.gl/6DHtUh
Professor titular da urologia da FMUSP

Wilson Busato Jr. (SC)
https://goo.gl/i4ApwZ
Professor da urologia da UNIVALI (SC)
Ex-presidente da SBU – Seccional SC
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BECEL 1

Prezado Urologista Brasileiro,

A missão de dirigir a SBU é complexa e passa, necessariamente, por gestores que preen-
cham critérios de credibilidade, equilíbrio, experiência e ética, determinados a seguir um 
programa eficiente e factível à realidade. 

Vote Chapa MUB 2020-21! 

As eleições para a SBU estão próximas e é um momento oportuno para reflexões. Em men-
sagens anteriores destacamos a importância da SBU em nossa vida profissional e pessoal. 
Insistimos na necessidade do seu contínuo aperfeiçoamento gerencial que deve acompanhar 
a evolução da especialidade e as dificuldades que o país atravessa. Temos conhecimento 
das reivindicações dos colegas que atuam nas distintas subespecialidades e em localidades 
heterogêneas, uma vez que nossa equipe é constituída por Urologistas com considerável 
vivência associativa e que representam estas regiões.
Nossas metas estão bem definidas e buscam equacionar esta problemática sem a contami-
nação de argumentos inconsistentes e “fantasias” de períodos eleitorais. A maioria se re-
corda dos graves problemas administrativos que tivemos anos atrás, e que custaram muito 
às últimas gestões para conseguir o equilíbrio e transparência de atuação. Não podemos 
correr riscos calculados ou aventuras. A missão de dirigir nossa SBU é complexa e passa, 
necessariamente, por gestores que preencham critérios de credibilidade, equilíbrio, experi-
ência e ética, dispostos a seguir um programa eficiente e factível respeitando nosso estatuto.
Analisem os currículos associativos da Chapa MUB (www.chapamub.com.br) e julguem se 
preenchem estes questionamentos.
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PROGRAMA BÁSICO MUB – GESTÃO 2020-21:

• Agregação – uma sociedade - para ter força de reivindicações - deve ter credibilidade e 
ser unida. Pretendemos criar 3 novos departamentos: o do Jovem Urologista (< 15 anos de 
atividade), o da Mulher Urologista e o do Urologista Sênior. São classes que têm reivindica-
ções distintas e como Departamentos, seus representantes terão acesso direto à Diretoria, 
com propostas ou solicitações representativas e não individuais. 
• A gestão administrativa de uma Sociedade com mais de 5.000 Urologistas em um país 
com  problemas conhecidos é tarefa desafiadora, já demonstrada pelas últimas gestões 
para o reequilíbrio das finanças e atuação associativa. Destaque-se que tudo isso foi fruto 
de gravíssimos problemas administrativos em passado recente. Foi um processo de recupe-
ração contínuo que passou por etapas necessárias, que defendemos, entre outras, a profis-
sionalização gerencial e o Portal de Transparência da SBU – mecanismo indispensável por 
proporcionar a todos, atualizações sobre as atividades da Diretoria. 
• Defesa Profissional - estamos conscientes das justas reivindicações da classe urológica, 
principalmente do Jovem Urologista, relacionadas à remuneração, adequação das tabelas 
de honorários, condições materiais para o exercício digno da especialidade, oportunidades 
de trabalho etc. Neste tópico destaca-se a influência que uma SBU “forte” pode exercer so-
bre outras entidades envolvidas no processo: sindicatos, CRM, MEC, ANVISA etc. 
• Educação continuada, já bem desenvolvida, deve ser direcionada e atualizada segundo 
as necessidades e os recursos regionais. 
• As seccionais devem ser mantidas e estimuladas ao máximo com a expectativa do re-
torno funcional, conceito extensivo às jornadas regionais. Vínculo com outras associações 
médicas loco-regionais deve ser estimulado, desde que não descaracterize as atribuições 
da SBU. A união de seccionais pode ser considerada caso seja de interesse administrativo 
das mesmas e após aprovação majoritária. Descentralização significa presença efetiva da 
SBU em todas as regiões, favorecendo aspectos administrativos, representativos e educação 
continuada!
• “Realizações fantásticas, mensalidades mínimas, congressos de alta qualidade sem cus-
tos na inscrição...” politicamente seriam argumentos convenientes... “em ano eleitoral”! Já 
vivenciamos essas situações e suas graves consequências. A realidade atual caracteriza-se 
pela instabilidade e devemos nos adaptar ao possível e não ao imaginável. 
• Defesa do Estatuto – deve ser seguido rigorosa e ecumenicamente. Mudanças estatutá-
rias? O estatuto é como a constituição... obedece-se. Alterações somente em condições 
especiais e com aprovação majoritária da Sociedade. 

Colega, a SBU é um patrimônio dos Urologistas e que deve voltar-se especificamente para 
a nossa classe e nunca para objetivos pessoais.
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BECEL 2
Prezado Colega Urologista,

Vivemos o momento das eleições. Está em jogo o futuro da SBU, entidade que nos repre-
senta e interfere na nossa vida profissional. Não podemos correr riscos com “aventuras” já 
vividas no passado e que muito custaram para seu equilíbrio! A Chapa MUB é composta 
por Urologistas com longa folha de serviços associativos e que preenchem os critérios de 
credibilidade, ética e experiência. 
Nosso Programa de Gestão é complexo e compatível com a realidade e não com promessas 
irrealizáveis ou “fantasias” de período eleitoral.

Vote conscientemente! Vote MUB!

Durante esta campanha nossos comunicados sempre tiveram uma tônica programática, 
destacando os valores individuais de nossa Chapa e obedeceram princípios de respeito e 
ética. O retorno foi expressivo e sempre crescente. Nosso site que convidamos todos a aces-
sar (www.chapamub.com.br) atesta estas afirmações. Analisem criteriosamente os currículos 
associativos dos membros do MUB, nosso Programa de Gestão e o expressivo número de 
apoiadores. Merece salientar os vídeos com mensagens explícitas de mais de 3 dezenas de 
experientes representantes da nossa Sociedade.  

Destacamos alguns tópicos que consideramos fundamentais de nosso Programa: 
• Agregação – vamos criar 3 novos departamentos: o do Jovem Urologista (< 15 anos de 
atividade), o da Mulher Urologista e o do Urologista Sênior, que dessa forma terão repre-
sentatividade de classe e não individuais. 
• A gestão administrativa terá foco na profissionalização gerencial e no Portal de Transpa-
rência sobre atividades da Diretoria. 
• Defesa Profissional/Honorários – uma SBU “forte” pode exercer influência sobre convê-
nios e entidades, sindicatos, CRM, MEC, ANVISA etc. 
• Educação continuada, já bem desenvolvida, deve ser atualizada segundo as necessidades 
e os recursos regionais. 
• Seccionais: devem ser mantidas e estimuladas ao máximo, conceito extensivo às jornadas 
regionais. Descentralização significa presença efetiva da SBU em todas as regiões.
• “Realizações fantásticas, mensalidades mínimas, congressos de alta qualidade sem custos 
na inscrição...” são argumentos eleitorais... Devemos nos adaptar ao possível e não ao 
imaginável. 
• Nosso Estatuto deve ser seguido rigorosa e ecumenicamente. Alterações somente em con-
dições especiais e com aprovação majoritária da Sociedade.

Colega, exerça a cidadania, não deixe de votar! Vença quem vencer para “nós nunca exis-
tirá nós ou eles... sempre todos!” 



71

BECEL 3
Prezado Colega Urologista,

Estamos vivendo o período das eleições (SBU 2020-21) e está em jogo o futuro da SBU, en-
tidade que nos representa e cuja atuação interfere no nosso dia a dia, às vezes de maneira 
imperceptível. 
Não podemos correr riscos com aventuras, programas irreais e fantasias de período eleito-
ral já vividos no passado, que deixaram sequelas e muito custaram às últimas gestões para 
se obter equilíbrio. 
O Movimento Urologia Brasil (MUB) tem como diferenciais: a credibilidade, o longo cur-
rículo associativo de seus membros e um amplo programa de gestão compatível com a 
realidade.   

Vote conscientemente! Vote MUB!

A missão de dirigir a SBU é complexa e passa, necessariamente, por gestores que preencham 
critérios de equilíbrio, credibilidade, experiência e ética, associados a um programa abran-
gente e adaptado às condições atuais.  

Merece destaque o valor expressivo dos currículos associativos da nossa equipe, fator decisivo 
para que aceitássemos concorrer neste processo eleitoral. Temos uma segura percepção que, 
se vencedores, poderemos contribuir significativamente para a nossa classe e o aperfeiçoa-
mento gerencial da nossa Sociedade.    

Durante a campanha os comunicados do MUB tiveram uma tônica programática e obede-
ceram a princípios de transparência, respeito e de ética. Fizemos uma ampla exposição do 
programa de gestão cuja síntese é apresentada a seguir. 
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O retorno foi expressivo e sempre crescente. Nosso site – que convidamos a acessar (www.
chapamub.com.br) – atesta claramente estas afirmações. 
Somos favoráveis a diretrizes voltadas ao trabalho em equipe, ao diálogo, à contra-argumen-
tação construtiva e à agregação. Por outro lado, somos contrários, visceralmente, a alguns 
conceitos como soberba, prepotência, truculência e colocar interesses pessoais como priori-
dade de mandato. 

Destacamos alguns tópicos que consideramos fundamentais de nosso programa: 

•Agregação – vamos criar 3 novos departamentos: o do Jovem Urologista (< 15 anos de 
atividade), o da Mulher Urologista e o do Urologista Sênior, que dessa forma terão represen-
tatividade de classe e não individuais. 
•A gestão administrativa terá foco na profissionalização gerencial e no Portal de Transparên-
cia sobre atividades da Diretoria. 
•Defesa Profissional/Honorários – uma SBU “forte” pode exercer influência sobre convênios e 
entidades, sindicatos, CRM, MEC, ANVISA etc. 
•Educação continuada, já bem desenvolvida, deve ser atualizada segundo as necessidades e 
os recursos regionais. 
•Seccionais: devem ser mantidas e estimuladas ao máximo, conceito extensivo às jornadas 
regionais. Descentralização significa presença efetiva da SBU em todas as regiões.
•Nosso Estatuto deve ser seguido rigorosa e ecumenicamente. Alterações somente em condi-
ções especiais e com aprovação majoritária da Sociedade.
•“Realizações fantásticas, mensalidades mínimas, congressos de alta qualidade sem custos 
na inscrição...” são argumentos eleitorais... Devemos nos adaptar ao possível e não ao ima-
ginável. 

Colega, aproveite o congresso na linda Fortaleza, oportunidade de atualização científica, 
companheirismo e diversão. Leve seus familiares. 

Não deixe de votar, verifique se sua cédula enviada pelos Correios chegou ao seu destino, 
caso contrário vote in loco no domingo. Dúvidas? Contate a SBU!  

Mensagem final de quem tem muito, muito apreço pela SBU – vote, vote no MUB, vença quem 
vencer para “nós nunca haverá nós ou eles.... sempre todos nós.” 

Bom congresso. Obrigado!
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DEPOIMENTOS ESPONTÂNEOS (E-MAIL)

21/3/2017 - Caio Eduardo Valada Pane (SP)
“Professor, fiquei muito feliz ao saber da sua candidatura. Conte com meu voto e apoio.”

22/3/2017 - Stênio Zequi (SP) 
“Prezado prof. Pompeo, conte com minha admiração e meu apoio! Forte abraço!”

23/3/2017 - Odair Gomes Paiva (SP) 
“Professor Pompeo, conte comigo!”

24/3/2017 - Maurício Hachul (SP) 
“Prezado colega Pompeo, fico muito satisfeito pela sua candidatura e tenho certeza que muito 
valorizará a nossa especialidade. 
Conte comigo para o apoio necessário. Forte abraço e sucesso!”

04/4/2017 - João Reinaldo de Oliveira Abrahão (SP)
“Conte com nosso apoio. Sucesso!”

04/4/2017 - Leonardo Monte Marques Lins (SP)
“Conte comigo no voto e na campanha, professor!”

06/4/2017 - Paulo Roberto Teixeira Rodrigues (SP) 
“Caro prof. Pompeo, como posso esquecer alguém que segurou minhas mãos para eu me tornar 
um cirurgião... Sua trajetória de vida não poderia te levar a outro lugar senão à presidência da 
Sociedade Brasileira de Urologia.
Você não só tem meu voto (e de quem eu puder influenciar) como meu sincero respeito e admiração.”

06/4/2017 - Marcelo Wroclawski (SP)
“Contem com meu integral apoio!”

07/4/2017 – João Hipolito Pous – Guarulhos (SP)
“Pompeo sabe que tenho um grande apreço por você. Farei um trabalho intensivo aqui em Guarulhos 
a seu favor e de sua Chapa.”

10/4/2017 - João Manzano (SP) 
“Prezado prof. Pompeo, pode contar comigo.”

11/4/2017 - Luiz Claudio Lima Alves - São José dos Campos (SP)
“Pode contar comigo!”

12/4/2017 - Omar Farhat (SP) 
“Professor Pompeo é com satisfação que recebo a notícia de sua candidatura. Desejo boa sorte 
e grandes realizações no decorrer da gestão, que certamente ocorrerá.”

12/4/2017 - Roberto Dias Machado – Barretos (SP)
“Prof. Pompeo, tem todo o meu apoio. Grande abraço, Roberto.”

16/4/2017 - Francisco Barros de Oliveira – Ibiúna (SP) 
“A proposta da Chapa e os reconhecidos apoiadores credenciam a confiança. 
Atenciosamente, Francisco.”
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18/4/2017- Edmundo Iorio – Rio de Janeiro (RJ)
“Caro professor Pompeo, sou um de seus admiradores por tudo que fez e ainda faz pela urologia 
brasileira. Soube da sua candidatura à presidência da SBU por um grande amigo, Alfredo Canalini. 
Desde então, venho conversando com os colegas e senti a força do seu nome. 
Conte com o nosso apoio. Um forte abraço, Edmundo Iorio.”

20/4/2017- João Afif Abdo (SP) 
“Pompeo, conte com o meu apoio incondicional. Um forte abraço, João Afif”

28/4/2017 - Raimundo Cavalcante de Andrade (CE) 
“Pode contar comigo, professor!”

28/4/2017 - Lucio Flavio Gonzaga Silva (CE)
“Ok, Pompeo. Estamos unidos no Ceará em prol da sua Chapa. 
Conte conosco. Um abraço de Fortaleza do Lucio Flavio.”

07/5/2017 – Eduardo Café (BA)
“Boa sorte, professor! Estamos juntos. Forte abraço.”

08/5/2017 - Márcio Turra (RS)
“Caro Pompeo, reitero total apoio ao amigo. A SBU estará em boas mãos, na sequência de um projeto 
sério. Conte comigo! Forte abraço.”

10/5/2017 - Paulo Roffé (PA)
“Querido amigo Pompeo o meu voto já é seu! 
Estamos em campanha aqui em Belém para conseguirmos mais votos! Forte abraço de seu amigo.”

11/5/2017 - Plinio Feitosa (ES)
“Pode contar com meu voto e apoio.”

22/5/2017 - Geraldo Magela da Costa Vaz – Porto Velho (RO)
“Sou o primeiro Urologista de Rondônia, onde cheguei em janeiro de 1978 no ainda Território Federal de 
Rondônia. Por alguns anos exerci também a atividade de cirurgião de urgência por familiaridade com a 
cirurgia geral e necessidade social. Pouco sociável, admiro muito os colegas que dispõem não apenas de 
motivação como também de desprendimento e capacitação suficiente para administrar nossos interesses 
científicos e econômicos num período de dissonâncias cognitivas tão acentuadas quanto o atual. Meu 
reconhecimento será representado pela séria simplicidade do meu voto na Chapa liderada pelo fraterno 
- permita-me -, professor.”

26/5/2017 João Paulo Zambon (SP)
“Professor Pompeo, conte com o meu apoio!”
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MENSAGENS FINAIS DOS MEMBROS DA CHAPA

Alfredo Canalini – Rio de Janeiro 
“Quando a Chapa MUB começou a ser montada, pensamos em reunir um grupo que tivesse um his-
tórico de serviços prestados à SBU. Conseguimos mais do que isso. Somos um grupo que sabe pensar 
no bem coletivo, que quer melhorar cada vez mais a SBU e que é liderado por um presidente que tem 
espírito agregador. Tenho certeza que deixaremos um ótimo legado ao final de nossa gestão.”

Antônio de Moraes Jr. – Goiás
“Professor foi simplesmente fantastic essa sadia e fraternal convivência. Aprendi muito com seus 
ensinamentos... Um aprendizado que muito enriqueceu meu currículo. Muito obrigado por tudo, meu 
mestre-mor e lembrem... “nesse time ninguém apanha sozinho”. Um forte e fraterno abraço a todos.”

Carlos Sacomani – São Paulo
“Durante a campanha, nossa convivência foi extremamente harmoniosa e colaborativa. Nunca tive-
mos sequer um desentendimento entre os membros do grupo. Isso reflete o clima de união do MUB 
e se estenderá à gestão. É assim que queremos trabalhar: agregando, ouvindo e emitindo opiniões. 
Esse é o espírito há muito plantado nas sucessivas gestões da SBU capitaneadas pelo MUB. Foi mais 
forte neste processo e nesta disputa com a liderança do professor Pompeo. Ao apagar das luzes, não 
há mortos e feridos. Não há situação e oposição. As ideias de todos serão bem-vindas e não haverá 
distinção entre quem apoiou o MUB e a Democracia Brasil. O interesse é único: uma SBU forte para 
lutar pelo Urologista. Gestão eficiente e realista para encarar os desafios que virão.”

Eliseu Denadai – São José do Rio Preto (SP)
“Pompeo, conhecendo-o não me surpreendi com seu pique, determinação, capacidade de agregar e, 
principalmente, seu foco. Sei que todos participaram, mas o mérito é seu. Parabéns e obrigado por 
ter permitido a possibilidade de ser feliz junto com vocês.”

Francisco Bretas – Minas Gerais
“O Movimento Urologia Brasil iniciou-se com pilares sólidos: ética e profissionalismo no trato com os 
colegas e assuntos da Sociedade; transparência de objetivos, sempre visando o benefício da nossa 
SBU e a união de todos (e não um sectarismo destrutivo); e lideranças fortes dos Drs. Pompeo e Antô-
nio de Moraes, além de toda uma diretoria com passado de trabalho associativo. A grande vitoriosa 
foi a Sociedade Brasileira de Urologia, e todos os seus membros! Siga em frente MUB!”

Geraldo Faria – Rio Claro (SP)
“Foi uma honra ter participado do MUB 2017. Nossa bandeira em defesa da ética, da moral e da 
competência sensibilizou nossos pares que escolheram um verdadeiro projeto associativo, rejeitando 
posturas populistas e demagógicas. Pompeo foi um grande líder que soube comandar e principal-
mente motivar este fantástico time. Parabéns a todos!”

Gilberto Saber – Ribeirão Preto (SP)
“Prezados Colegas e Amigos é um prazer enorme fazer parte deste grupo que soube de maneira ética 
e responsável fazer uma campanha muito bonita e institucional sem se deixar levar por anseios pes-
soais e interesses de grupos. 
Pompeo, você é o pai e o maior responsável por tudo isto com seu espírito agregador. Por favor, tire 
umas férias num lugar bacana!”

Guilherme Coaracy – Distrito Federal
“A campanha MUB para 2020-21 pautou-se em credibilidade, competência e ética. 
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- Credibilidade do prof. A.C.L. Pompeo pelos seus currículos médico e associativo - invejáveis! -, que 
conduziu seu time para a vitória, “matando no peito” como o melhor capitão de todas as copas!
- Competência de uma equipe com representatividade nacional, que se compromete a gerenciar a 
nossa Sociedade com a mesma probidade e foco no coletivo das últimas gestões de Nardi, Corradi, 
Nardozza e dando continuidade com Westphal em 2018-19 e para presidência em 2020-21 numa 
“gestão a 4 mãos.” 
- Ética lacônica e simples, em uma campanha limpa como deve ser em uma Sociedade científica.” 

Gustavo Carvalhal – Rio Grande do Sul
“Alguns sentimentos me alcançam neste final de campanha para a eleição da diretoria da SBU em 
2020-21: primeiro, orgulho e gratidão, por ter participado de um grupo honesto, coeso e bem inten-
cionado que idealiza a SBU como ambiente prioritário para a vida do Urologista brasileiro, que está 
interessado em melhorar e intensificar sua interação com o associado; segundo, a alegria de saber 
que com o professor Pompeo à frente da Sociedade teremos tempos de paz e de desenvolvimento 
sereno e ético nos próximos anos. Tem sido um privilégio percorrer estes caminhos com vocês.”

José Prezotti – Espírito Santo
“Sinto-me honrado pela participação e muito feliz com a vitória. Tivemos uma campanha ética que 
cabe perfeitamente nos moldes de uma Sociedade científica.
Estou certo que a história de vida e associativa do Dr. Pompeo foi decisiva na escolha de todos e nos 
permitiu chegar ao final com a certeza que vencemos no “mérito”.
Vamos agora nos esforçar para responder aos associados à confiança que depositaram em nossa 
chapa. Vamos juntos colocar a SBU mais próxima dos Urologistas.”

José de Ribamar R. Calixto – Maranhão 
“Parabéns professor pela consagrada vitória. Quem mais ganhou na realidade foi a urologia brasileira 
através da SBU. Agora teremos a tranquilidade de saber que até 2021 navegaremos em um mar de paz, 
harmonia, serenidade, competência e experiência.”  

Luis Alberto Zanettini – Caxias do Sul (RS)
“Prof. Pompeo, nunca duvidei da vitória. A diferença entre as propostas e as pessoas era gritante. O 
senhor é uma unanimidade dentro da urologia. O apoio e adesão foram progressivos. Houve muita 
habilidade em conseguir adesão de nomes de peso do cenário nacional. Todo o grupo foi coeso. 
Grato pelo convite. Sinto-me honrado.”

Luiz Otavio Torres – Minas Gerais
“A eleição da chapa comandada pelo Pompeo e Antônio de Moraes demonstra a maturidade da 
SBU após tantos percalços no passado. Continuidade do trabalho sério e eficiente associados à re-
novação e implementação de novos projetos são os objetivos deste grupo coeso e consciente que foi 
escolhido democraticamente pela maioria dos Urologistas brasileiros para comandar a nossa SBU! 
Essa vitória foi fruto de uma união de batalhas em várias frentes, mas todos perfilados e juntos! Allez 
y Pompeô!”

Marcos Flávio Holanda Rocha - Ceará
“Caros Amigos é um privilégio integrar esse grupo liderado pelo professor Pompeo. Participar dessa 
eleição colaborando com o movimento MUB foi uma escolha natural. A qualidade das propostas para 
a gestão e o respaldo profissional que os integrantes da Chapa possuem na medicina eram atributos 
mais do que suficientes para definir minha participação. Minha admiração só aumentou durante a 
campanha, quando os princípios que norteiam o grupo foram colocados em prática diante das difi-
culdades surgidas nessa caminhada. E poder vivenciar essa vitória, recebendo vocês na minha casa 
(Fortaleza-CE), durante o Congresso Brasileiro de Urologia, tornou o momento ainda mais especial!
Contem comigo assim como eu contei com vocês!”
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Maria Claudia Bicudo Fürst – São Paulo 
“Fiquei muito honrada com o convite do professor Pompeo para participar do MUB. Tenho certeza 
que será uma valiosa oportunidade de aprendizado ao lado de grandes mestres! Parabéns pela 
conquista!”

Sebastião Westphal – Itajaí (SC)
“Amigos, ser MUB é uma filosofia associativa. É pensar a SBU acima de interesses pessoais. Todos do-
aram uma parte de si nesta campanha e a motivação foi só uma: a Sociedade Brasileira de Urologia! 
Obrigado a todos pelos momentos que não se repetirão e que serão sempre especiais na minha vida.”

Sidney Glina – São Paulo 
“Parabéns a todos pela campanha e pela vitória. Lutamos uma luta limpa, fizemos uma campanha ética 
baseada no caráter das pessoas e em ideias. Só lembrando que este foi só o primeiro passo; os próximos 
cinco anos serão de muito trabalho para justificar os votos recebidos.”  

Tibério Moreno Jr. – Pernambuco 
“Caro prof. Pompeo!
Confesso que andava muito afastado da SBU nos últimos anos, principalmente porque estava muito 
decepcionado com a situação política que a nossa Sociedade se encontrava. Foi quando soube que o 
senhor iria encabeçar uma Chapa: o MUB. Vislumbrei então uma chance de sairmos de vez da situação 
que encontrávamos através da continuidade dos trabalhos árduos de recuperação desenvolvidos pelos 
dois últimos presidentes e que, com certeza, continuará com o próximo presidente que irá assumir. 
Conversamos e o senhor prometeu que a SBU será novamente de todos, inclusive defendendo os Uro-
logistas do Norte/Nordeste e os jovens urologistas. Conheço-o de longa data e sei de sua competência 
e seriedade. Devido aos motivos expostos e vários outros, decidi apoiar com afinco a Chapa MUB e 
estaremos juntos para o que der e vier.”

Wagner Porto – Bahia 
“Resumo da Ópera:
1) pela SBU; 
2) sob égide da bandeira do MUB comandada pelo Pompeo e demais membros da chapa; 
3) união e trabalho focado em objetivo do bem; 
4) vitória de todos nós; 
5) cumprir os compromissos assumidos na campanha. 

Bom estar com vocês. Viva a SBU!” 
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MENSAGENS QUE “MARCARAM”

                             “Nesse time ninguém apanha sozinho!”

   “Agregar é uma de nossas metas!” 

                                         “Juntem-se a nós!”

                      “Nunca existirá nós ou eles... sempre todos nós!”

                                        “Pau na máquina!”

                   “Jovem Urologista, Mulher Urologista, Urologista Sênior.” 

     “As seccionais serão mantidas... o mesmo para as jornadas regionais.” 

                                   “Interindependência ou morte!”

“Inovação, descentralização, novas ideias, baixos custos, mais com menos... blá, blá, blá...”

                                             “Allez y Monga!“

                                OBRIGADO A TODOS!
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ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

Estas fotos representam a última reunião da equipe MUB 
2020-21. Constituem um documento histórico (27/8/2017 - Dia 
da Vitória) de um grupo vencedor graças ao empenho coletivo 
e sua determinação pela causa de servir à SBU. 
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