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• Aloisio de Oliveira Fernandes
• Ana Christina de Lazaro Jorge
• Anna Carolina Hoff
• Antonio José Lopes Lima
• Arilton José dos Santos Carvalhal
• Avenir Isaac Neto
• Benedito Rodrigues Oliveira
• Bruna Malburg Freire Meira
• Carlos Alberto de Queiroz Carvalho
• Carmem Thereza Pricoli Quaglia
• Carolina dos Santos Name
• Centro Médico Vivalle
• Clínica Adyana
• Clínica Ella
• Clínica Santa Inês
• Clodomiro Gualda Moreno
• David Alves Souza Lima

A solidariedade dos colegas médicos e de seus familiares e pacientes possibilitou, mais uma vez, a realização do Natal Solidário da
APM São José dos Campos. Crianças e famílias da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e da Comunidade Beira Rio receberam presentes e cestas 

básicas. Muito obrigado a todos os que colaboraram com mais esta campanha!

Unimed reajusta
A Unimed São José dos Campos anunciou aumento de sua consulta para R$ 55,00 a partir de 1º de janeiro 
de 2014. A referência da CBHPM é R$ 71,68.

A solidariedade dos colegas, familiares e pacientes

• Debora Gonçalves Vieira
• Debora Passos Batista
• Denise da Silva Dias
• Denise Torres Albuquerque
• Edna Maciel Menezes
• Elaine Monteiro
• Elisa Kazumi Sawaguchi
• Emil Del Corso
• Fernando Hermann Wickert
• Flavia Saori Myashira Kubo
• Flavio Lopes Brun
• Francisco Jose Hannemann Neto
• Gilberto Benevides
• Giovana Baiza
• Iberê Ferreira Machado
• Instituto de Oncologia do Vale
• Isnard Coppio

• Israel Diamante Leiderman
• João Manuel Noronha
• José Eduardo de Oliveira
• José Guilherme Ottoni de Andrade
• José Ledson da Silva
• José Luiz Freire de Aguiar Lessa
• Juana Montecinos Maciel
• Juliana Paola Melhado e Lima
• Julieta Conceição Melo Benevides
• Lauro Benedito Hanna
• Ligia Perez de Paula
• Luiz Carlos Souza Menezes
• Marcelo Milone Silva
• Marcelo Tavares Vianna
• Maria Aparecida Fernandes Lobo
• Maria Luiz Salatiel Braga Leiderman
• Maria Margarida Fernandes Alves Isaac

• Maria Regina Teixeira Silva Castiglioni
• Maria Stela Santos Mericia Paixão
• Mauricio Garcia Lima
• Nereusa Martins Barros Moreira Lemos
• Paulo Roberto Badhur Vieira
• Paulo Miragaia
• Quintina Diniz F. Dominguez
• Raul Camargo Vianna
• Renata Lucia Calado Souza Lima
• Roland Freire
• Ronaldo Pereira de Mello Macedo
• Rosilene das Graças Badiani
• Rozeny Anute Costa
• Sebastião Dominguez Neto
• Sérgio dos Passos Ramos
• Silvana Maria Figueiredo Morandini
• Sonia Maria Gonçalves Mioni
• Tuyoshi Hirakui
• Urocenter Urologia

Quem quer presente?

O carinho do ‘Papai Noel’ Silvana Morandini
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Venha à loja, torne-se cliente e, sem custo, receba assessoria de arquitetura 
de interiores com projetos em 3D. Sua casa, clínica ou consultório com 
estilo, beleza e qualidade, a custos reduzidos.

 Móveis
 Persianas
 Projetos de interiores
 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)
 Papéis de parede importados 3D e diversos
 Lustres e iluminação

Av. São João, 1900 - Jd. Colinas
São José dos Campos

rotta.arquitetura@yahoo.com.br

tel. (12)

3209-9048
3302-1438

rott a.arquitetura@yahoo.com.br
(12) 7815-3918 - ID 918 * 25924
Av. São João, 1900 - Jd. das Colinas
São José dos Campos 

Arquiteta Urbanista e de Interiores
CAU: A52930-3

Carla Monica
Rotta Alves

• Projetos de arquitetura e urbanismo
• Arquitetura de interiores em 3D
• Reformas e ambientações residenciais e comerciais
• Equipe de profi ssionais: pintor, gesseiro, tapeceiro etc.

RETROSPECTIVA 2013

A APM São José dos Campos participou ativamente e se 
engajou nos movimentos deflagrados pela classe médica em 
2013. Foi um ano de mobilização em que, à batalha perma-
nente por melhores condições de trabalho e de remuneração, 
veio se somar a polêmica sobre o programa Mais Médicos, do 
governo federal. Em 2014, ao comemorar o seu 60º aniver-
sário, a APM quer continuar combativa, sendo a voz dos mé-
dicos perante o governo, iniciativa privada e sociedade civil. 
Esperamos poder continuar contando com a imprescindível 
colaboração e participação daqueles que nos ajudaram em 
2013, e que outros colegas se juntem a nós! 

Mais Médicos 2
Em julho, o Cremesp manifestou sua posição contrária 

à Medida Provisória do governo federal que criou o pro-
jeto Mais Médicos, e à sanção do Ato Médico, com veto à 
exclusividade aos médicos no diagnóstico e prescrição. A 
APM São José dos Campos esteve representada na mani-
festação pelos colegas Lauro Mascarenhas Pinto, Silvana 
Morandini, Hélio de Souza Lima (na foto) e David Elves 
de Souza Lima. O CFM, A AMB e a Fenam anunciaram 
ações judiciais contra o governo federal. Uma delas previa 
a alegação de inconstitucionalidade junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) do “serviço obrigatório no SUS”, ao 
estabelecer o aumento de dois anos nos cursos de Medicina 
a partir de 2015. 

Parceria
A APM São José dos Campos tornou-se 

parceira da Associação Comercial e Industrial 
para oferecer aos associados diversos produtos 
e serviços com descontos, como consulta ao 
Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), 
assessorias, treinamentos, pesquisas de merca-
do customizadas, parcerias para descontos na 
utilização do auditório e sala de reuniões, banco 
de talentos, certificação digital, dentre outros.

FCCR
A APM São José dos Campos voltou a ocupar uma ca-

deira no Conselho Deliberativo da instituição, da qual estava 
afastada há quatro anos. A Associação, representada pelo seu 
presidente, Sérgio dos Passos Ramos, retorna ao seu lugar his-
tórico, junto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, 
Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Advogados.Lucro recorde

Em março, a Unimed de São José dos Campos, maior ope-
radora do Vale do Paraíba, apresentou o balanço do ano de 2012 
apontando uma sobra de mais de R$ 1 milhão à disposição dos 
cooperados. Junte-se a isto o valor de R$ 1.160.326,00 que foram 
creditados aos seus 662 médicos cooperados a título de juros 
sobre as cotas capitais. Com uma carteira de 115.393 clientes 
assistenciais, a Unimed possui 165% a mais de beneficiários do 
que a segunda colocada no ranking das operadoras locais. Essa 
assembleia mostrou a recuperação da cooperativa colocando-a 
entre as mais rentáveis do sistema Unimed.

Comunicação
Em abril, o Jornal do Médico passou a circular com 

2 páginas adicionais, possibilitando um tratamento me-
lhor e mais espaço às informações veiculadas. 

CBHPM 1
Com o objetivo de discutir a consolidação da Clas-

sificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM) a nível nacional, foi realizado em abril 
o IV Fórum Nacional sobre a CBHPM. O Fórum apresen-
tou toda a evolução da CBHPM no Brasil e o cronograma 
de implantação definitivo por todas as operadoras de 
saúde suplementar. O presidente da APM SJC, Sérgio 
dos Passos Ramos, e o diretor Vitor Mercadante Pariz 
representaram a APM São José dos Campos no Fórum.

CBHPM 2
Em resposta aos associados sobre a defasagem cau-

sada pela inflação aos serviços médicos, a Comissão de 
Economia Médica da AMB corrigiu em outubro os valores 
da CBHPM em 5,69%. Com relação à Unidade de Custo 
Operacional, ficou estabelecida como 1 UCO = R$ 15,15.

Não faltou animação na 8ª Cami-
nhada Agita São José, realizada em abril 
pela APM São José dos Campos. Mesmo 
em uma manhã nublada, mais de 250 
participantes, entre médicos, familiares, 
amigos e convidados esbanjaram entu-
siasmo nessa ação de conscientização 
da comunidade sobre a importância da 
prática de atividade física para um orga-
nismo saudável.

A Univap de São José dos Campos e outras 
duas universidades  pretendem lançar novos cur-
sos de medicina na região, informou em novem-
bro o site G1. A criação das faculdades depende 
de autorização do Ministério da Educação (MEC). 
A medida faz parte do Programa Mais Médicos.

Ao inaugurar, em outubro, três novas 
alas de atendimento no Santos Dumont 
Hospital, a Unimed de São José dos Cam-
pos prestou homenagem à primeira mulher 
médica da cidade, no Espaço da Mulher 
Dra. Therezinha Veneziani Silva. O Centro 
de Diagnóstico Integrado recebeu obras 
de expansão e foi implantado o setor de 
Hemodinâmica. No Espaço da Mulher são 
feitos os exames periódicos de prevenção 
e os tratamentos contra o câncer de mama.

A ousadia e o idealismo de um grupo de jovens mé-
dicos recém-formados, durante a década de 70, fizeram 
nascer o primeiro Hospital Policlin em São José dos 
Campos. Em 2013, ao comemorar 40 anos, o Grupo Poli-
clin contava com mais de mil profissionais especializados, 
dividindo-se em diversas unidades de negócios, atuando 
no setor hospitalar, comercialização e administração de 
planos de saúde e na prestação de serviços de saúde em-
presarial. Há unidades em São José dos Campos, Jacareí, 
Taubaté e Caçapava.

São José 2030
A APM São José dos Campos parti-

cipou do 'São José 2030' - um evento ex-
clusivo que propôs uma série de debates 
e trocas de experiências bem sucedidas 
em outros municípios, com autoridades 
nos temas urbanismo e economia, os 
dois pilares de uma sociedade. Repre-
sentaram a APM os diretores Hélio Al-
ves de Souza Lima, David Lima, Marco 
Antonio Fioravante, Sérgio dos Passos 
Ramos e outros colegas.

DAME
A APM São José dos Campos foi 

vice-campeã de futebol de campo e de 
truco no XXVI Jogos do DAME, reali-
zados em novembro. Os médicos ainda 
abocanharam o terceiro lugar no futsal. 
Nesta edição dos jogos, participaram 
dentistas, advogados, médicos, enge-
nheiros, economistas e profissionais 
de Educação Física, que disputaram 
as modalidades de futebol de campo, 
futebol de salão, xadrez e truco.

PEC dos médicos
A proposta de emenda à Constituição que cria a carreira de médico de Estado (PEC 

454/09) foi aprovada em novembro, pela comissão especial. O relatório aprovado é do 
deputado Eleuses Paiva, do PSD de São Paulo, e altera o texto original do deputado 
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás.

Saúde pior
Pesquisa CNI-Ibope divulgada 

em setembro pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) mostrou 
uma queda nas avaliações positivas 
do governo em oito das nove áreas 
avaliadas, na comparação setembro 
com junho. A área com pior avaliação 
foi a da saúde, com 77% de desapro-
vação e 21% de aprovação. Em junho, 
66% desaprovavam as políticas nesta 
área e 32% aprovavam. 

Leitos a 
menos
Quase 13 mil leitos 

do SUS foram desativados 
de 2010 a 2013. O núme-
ro caiu de 361 mil para 
348.303, informou o CFM 
em agosto. Psiquiatria, 
pediatria e obstetrícia fo-
ram as especialidades mais 
prejudicadas.

Entidades médicas realizaram em abril uma mobilização na Avenida 
Paulista, em São Paulo, visando alertar a população a respeito dos habituais 
problemas com as operadoras de planos de saúde, como baixa remuneração 
por consultas e procedimentos e interferência no trabalho. No mês em que 
se comemora o Dia Mundial da Saúde, foram distribuídas uma carta aberta e 
saquinhos de lixo para carros com os dizeres: "Lugar de plano ruim é no lixo. 
Sua saúde merece respeito”. O atendimento a pacientes de planos de saúde foi 
suspenso durante todo o dia, com exceção das urgências e emergências. A APM 
São José dos Campos esteve representada na manifestação pela sua diretora 
de Defesa Profissional, Silvana Morandini (à esquerda na foto).

2013: um ano 
de mobilização

Mais Médicos 1
Estudantes de medicina e entidades de todo o país organiza-

ram, em maio, manifestações contra a intenção do governo federal 
de importar médicos estrangeiros para atuar em regiões remotas, 
sem a necessidade de revalidar os diplomas. “Permitir que médicos, 
brasileiros ou não, formados fora do nosso país, especialmente em 
Cuba e Bolívia, venham trabalhar no Brasil sem que sejam testados 
seus conhecimentos, habilidades e atitudes é colocar a população em 
risco. Pior é dizer que esses irão para as cidades de mais difícil acesso, 
para as comunidades mais pobres. Que descalabro!”, afirmou, em 
nota oficial, a AMB, criticando a criação da “Medicina dos pobres”.

Silvana Morandini, conselheira do Cremesp e diretora de 
Defesa Profissional da APM SJCampos, participou da mani-
festação em São Paulo

O presidente da APM São José dos Campos, Sérgio dos Passos 
Ramos

Homenagem

No Espaço da Mulher foi ambientada uma exposição 
contando parte da trajetória de vida da homenageada

Novos cursos

Policlin 40 anos

“Com saúde não se brinca!” foi o tema do Dia de Alerta 

Mobilização 

Agita São José!

Atividade física: médicos dão o exemplo

Crianças e famílias da Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida e 
Comunidade Beira Rio recebem presentes e cestas básicas na Páscoa, Dia da 
Criança e Natal, graças à solidariedade da classe médica, familiares e pacientes.

Solidariedade



R. Prudente Meirelles de Moraes, 646 Vl. Adyanna
São José dos Campos, SP – Tel. (12) 3942-2009

www.hospitalreger.com.br

Reabilitação e pós-alta hospitalar para idosos
com défi cits físicos e cognitivos.

Internação e hospital-dia.

 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hema-
tológicas (linfomas, mieloma múltiplo, leucemias agudas e crônicas)

 Centro de referência no Cone Leste Paulista (unidades de atendimento 
em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté)

 Única equipe credenciada pelo Ministério da Saúde para transplantes 
de medula óssea no Vale do Paraíba

Dr. Evandro Secchi Rosa
CRM 87757

Dr. Fernando Callera
CRM 74971

Tel: (12) 3207-9846 • 8193-0810
Rua Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 
Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

DIRETORES

novos associados

De médico
para médico

classificados

Entrou em vigor no dia 2 de janei-
ro a nova cobertura obrigatória para 
beneficiários de planos, que passam 
a ter direito a 50 novos exames, con-
sultas e cirurgias, a 37 medicamentos 
orais para tratamento domiciliar de 
câncer, além de coberturas específicas 
para 29 doenças genéticas. 

O novo Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, editado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), beneficia mais de 42 milhões 
de consumidores de planos de assis-
tência médica e outros 18 milhões em 
planos exclusivamente odontológicos, 
individuais e coletivos, em todo o país.

Fonte: site da APM
ALUGA-SE sala na Rua Prudente Meirel-

les de Moraes, 291, S 01, 27 m², térreo, 

toilette, miniescritório, recepção e copa 

independentes, garagem pelos fundos. 

Em frente ao portão do Parque Vicentina 

Aranha. Preço: R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) mensais. Fones: Dilcéa 12 99713-

1124 / Alfredo 12 98252-9796. 

A APM São José dos Campos saúda 
e dá boas-vindas a seus novos associados!

• André Luiz Bittencourt de Lacerda – 
Medicina do Trabalho e Perícia Médica

• Caroline Almeida Oliveira – Clínica 
Geral

• Cristiano Rabelo de Paula – Clínica Geral
• Patricia da Rocha Pennachiotti Pitarello 

– Ginecologia e Obstetrícia
• Miriam Jaqueline Teixeira – Medicina 

Legal do Trabalho
• Tarsila Auxiliadora da Silva – Clinica 

Médica

A Diretoria da APM realizou em janeiro a primeira reunião de 2014, ano que 
será marcado pelas comemorações dos 60 anos da Associação. Na oportunidade, 
foram homenageados os diretores aniversariantes de janeiro.

Grupo São Lucas

Feliz
Ano Novo!

Nova 
cobertura

O Grupo de Médicos Católicos São Lucas informa as datas de suas reuniões para 
2014: sempre às segundas-feiras, às 20h, no Sanatório Maria Imaculada. 03/02 (Re-
visão do Planejamento e início do Estudo 2014), 10/03, 07/04, 05/05, 02/06, 11/08, 
08/09, 18/10 (Missa do Dia do Médico na Capela São Lucas, Pq. 31 de Março), 03/11, 
15/12 (Missa de Natal e Confraternização).

Jornal do
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Ligue hoje: 3922-1079. Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM é lIVRE PARA dEfEndER O MédICO E A MEdICInA.
Para ser livre, precisa ser forte. Seja sócio da APM. 

 Departamento Jurídico
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira internacional de habilitação (011-3188-4270), 
através da APM SP
 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimídia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados
 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, serviços como, divulgação de aluguel de salas, 
gratuito para associados APM)
 Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendimento a empresas de saúde (Desconto de 5% para 
associados)
 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, somente associados)
 Convênio com a Escola Canadense de Educação Infantil Bilíngue Maple Bear Canadian School (12)3209-8318
 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre 
outros, somente associados)
 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para associados)
 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos produtos e serviços com desconto. Informações: 
rosangela.camargo@acisjc.com.br
 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/clube.aspx;
 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com Carinho, desconto especial para sócios da APM 
www.caocarinho.com.br ou 12-3922-8785

serviços
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos 

de previdência privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, 

DETRAN, Cartório, Prefeitura, Aquisição da 
Tabela CBHPM, Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no 
Portal e na Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em pro-
dutos de empresas de eletrodomésticos, 
entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
cultura e lazer
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita 

natureza e total infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como 

Volpi, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, 
entre outros.

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

- Eventos culturais: exposição de ar te, 
apresentações musicais, lançamentos 
de livros.

- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, 
entre outros.

comunicação
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo 

Medical Journal: revistas científicas 
indexadas na LILACS, Medline e Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com 
assuntos de interesse para o médico, tais 
como política médica, cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre 
saúde e medicina.

educação médica continuada
Realizamos eventos em diversas áreas de 
atuação científica, visando à atualização 
profissional. Atualize seus conhecimentos 

participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e 
cursos.
defesa Profissional
A Associação Paulista de Medicina desen-
volve um conjunto de atividades para o 
exercício da medicina dentro de padrões 
éticos, técnicos e científicos. Além disso, 
oferece assistência jurídica para associa-
dos, quando acusados de má prática da 
medicina.
clube de benefícios
O Clube de Benefícios da APM são oportu-
nidades imperdíveis de Empresas de porte 
onde os valores dos produtos e serviços 
são mais baixos que os de mercado, porque 
o Clube se relaciona diretamente com os 
fabricantes.

POR qUE SER SóCIO DA
APM SJC

benefícios aPm sP que também Podem ser utilizados Pelos sócios de são José dos camPos


