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Edição 

Especial

Você faz parte da nossa

Em um tempo em que as mudanças 
ocorrem cada vez mais rápido e as relações 
humanas estão cada vez mais efêmeras 
(casa-se e descasa-se com muita facilidade, 
e para ser “amigo” de alguém, basta um 
clique no facebook), é uma honra para a 
classe médica de São José dos Campos 
comemorar 60 anos de sua Associação. São 
seis décadas de trabalho pela integração 
e pelos interesses dos profissionais de 
medicina da cidade.

A então Regional São José dos Cam-
pos foi fundada em 24 de fevereiro de 
1954, resultado de pedidos feitos à sede da 
APM em São Paulo. Um dos defensores da 
Regional, Nelson D’Ávila, faleceu sem ver 
o seu desejo se tornar realidade. Porém, 
os colegas e seu filho, Faustino Nelson 
D’Ávila, deram continuidade à iniciativa.

Em entrevista ao Jornal do Médico 
em abril de 1994, por ocasião das come-
morações do 40º aniversário da APM São 
José dos Campos, Rubens Savastano, já 
falecido, lembrou: “Fui o 15º médico a 
chegar à cidade, no início da década de 
50. A criação da Regional possibilitou dis-
cussões sobre a organização da assistência 
médica na cidade e melhorias para o único 
hospital existente, a Santa Casa de Mise-
ricórdia”. Dr. Rubens foi secretário-geral 
da primeira diretoria da APM.

Confira, nesta Edição Especial, alguns 
momentos marcantes da história da Asso-
ciação, retratados em imagens e também 
na voz de ex-presidentes e do presidente 
atual, Sérgio dos Passos Ramos.

Leia mais sobre a história da APM 
São José dos Campos nas páginas centrais.

Ofício solicitando a criação da Regional, enviado à APM São Paulo em 
1952, com 22 assinaturas

Primeira diretoria da APM Regional 
São José dos Campos

Jornal Valeparaibano noticia na primeira página a 
inauguração da Casa do Médico

Projeto de lei autorizando a Prefeitura a doar 
terreno à APM, em 1958

Convite para almoço de confraternização por 
ocasião da assinatura da escritura do terreno para 
a futura Casa do Médico, em 10 de abril de 1965

Almoço na Cantina do Mário, 10 de abril de 1965

Ata de fundação da APM Regional São José 
dos Campos

Inauguração da Casa do Médico, sob a presidência de Antônio Mazzu-
co (na foto, de pé), com a presença do então prefeito Elmano Ferreira 

Veloso (primeiro, da esq. para a dir.)

história!
“Na área governamental o 
Mais Médicos do governo 
federal foi um dos mais graves 
ataques aos médicos do Brasil. 
A intenção desde o início era 
importar milhares de médicos 
cubanos com a finalidade de 
transferir grande quantia em 
dinheiro para o governo de 
Cuba. O que se espera é que 
os médicos nunca esqueçam 
esta época e quem são os reais 
responsáveis por isto. Já na 
medicina suplementar houve 
uma grande vitória do movi-
mento médico com o reajuste 
do valor das consultas nos 
principais planos de saúde 
do Brasil. Infelizmente estes 
aumentos não se aplicaram 
aos procedimentos médicos. 
Mas a luta por vencimentos 
dignos continua.”

Sérgio dos Passos Ramos 
2011/

Liderança pela boa medicina
o jornal do médico perguntou aos ex-presidentes e ao presidente atual da apm sjcampos qual foi a maior realização de sua gestão. confira.

“O fato mais importante de 
minha gestão foi conseguir 
o terreno para a construção 
da atual Casa do Médico, que 
pertencia a outra entidade.”

Carlos Alberto
Lopes Martins

1965/1666

“Foi uma época de apro-
ximação e integração de 
duas gerações.”

Enrico Supino
1979/1981

“Resgatamos a Casa do Médico 
para o Médico de São José 
dos Campos e conseguimos 
implantar a Tabela AMB para 
pagamento de honorár ios 
médicos pelos planos de saúde, 
com muita luta.”

Samuel Henrique 
Mandelbaum
1985/1987 1987/1989

“Destaco o resgate pela APM do 
aspecto médico sanitário, e a 
defesa incondicional do médico 
e da medicina, de maneira enfá-
tica em todos os setores sociais.”

Carlos Rodolfo Carnevalli
1989/1991

“Na minha gestão iniciou-se a implantação do SUS no Brasil e as associações foram 
parceiras de primeira hora. São José dos Campos assumiu a dianteira sendo uma das 
primeiras 50 cidades no país a implantar na época a Gestão Semi Plena do sistema. 
Promovemos maior interação com o Cremesp, que inclusive funcionava na Casa do 
Médico. Realizamos uma grande mobilização na classe médica para a grave situação 
financeira por que passavam os hospitais filantrópicos na época. Iniciamos e mantivemos 
atividades como programas de rádio, programas escolares, atividades científicas - até 
uma edição do Congresso da APM foi realizada. Disseminamos as informações populares 
sobre nossa associação e nossa classe. Alguns destes programas até hoje estão ativos.”

José Eduardo de Oliveira1991/1993 1993/1995

“A minha administração foi 
marcada por dois pontos prin-
cipais: a reforma do prédio que 
abriga a Casa do Médico e os 
programas de comunicação 
com a comunidade, como o Bom 
Dia Saúde (rádio) e o Minuto 
Saúde (TV).”

Hélio Alves de Souza Lima
1995/1997 1997/1999

A gestão de Marco Antônio Fiora-
vante foi marcada pela reestrutu-
ração administrativa e financeira 
da APM São José dos Campos, 
em um trabalho iniciado na gestão 
anterior, quando ocupou o cargo 
de 1º Tesoureiro.

Marco Antônio Fioravante
1999/2002

“ O r g a n i z a m o s  u m  g r a n d e 
movimento para união da classe 
médica em torno da implantação 
da CBHPM.”

Silvana Maria
Figueiredo Morandini

2002/2005

“Trabalhamos pelo crescimento do número 
de associados, pela luta pela valorização do 
médico, por um começo de conscientização 
do médico de que precisa se unir (isso ainda 
vai longe), pelo companheirismo entre os co-
legas da Diretoria. Mas o mais importante foi 
sentir que podemos fazer algo pela medicina 
e pelo médico.”

Lauro Mascarenhas Pinto
2005/2011

“Na minha gestão na presidência da APM 
esforcei-me para promover a reaproximação 
dos médicos da cooperativa médica com os 
que exerciam a medicina de grupo. Também 
criamos os Jogos do DAME entre médicos, 
dentistas, advogados e engenheiros.”

Luis Ricardo Simi
1973/1975 1975/1977 1977/1979

“A gestão se caracterizou pelos movimentos 
de reivindicação por melhorias salarial e 
assistencial à população. O Dia Nacional do 
Protesto contou com a adesão de 70% da ca-
tegoria de São Jose dos Campos, se revezando 
na Casa do Médico.”

Djanete Barbosa Melo
1981/1983

Farid Jorge
1970/1971
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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.

A Regional de São José dos Campos da 
Associação Paulista de Medicina foi fundada 
em 24 de fevereiro de 1954, por 35 médicos, a 
maioria deles tisiologistas.

O primeiro presidente da entidade foi 
João Batista de Souza Soares. As primeiras 
reuniões, palestras e eventos promovidos pela 
APM Regional eram realizados no auditório 
da Faculdade de Direito ou na Santa Casa de 
Misericórdia.

Em dezembro de 1968 foi inaugurada 
a Casa do Médico, na Av. São José, sob a 
presidência de Antonio Mazzuco. O terreno 
foi doado pela Prefeitura Municipal na gestão 
de Carlos Alberto Martins e os recursos para 
a construção da sede vieram 70% da APM 
estadual e 30% da contribuição dos médicos 
de São José dos Campos.

Nesta edição do nosso jornal, pergunta-
mos ao presidente atual e ex-presidentes qual 
foi a principal atividade de sua gestão. E aqui 
temos. Desde o início, a nossa APM tem lutado 
pela boa medicina e pela remuneração justa e 
ética dos médicos.

Poucos sabem, mas em 13 de fevereiro de 
1971, na nossa sede, como resposta à medicina 
de grupo que chegava a São José dos Campos, 
foi fundada a Unimed de São José dos Campos.

Também nasceu dentro da APM a Delega-
cia Regional do Cremesp, bem como o núcleo 
de diversas sociedades de especialidades. A 
APM foi e tem sido o berço de outras socie-
dades médicas.

Na década de 80 a grande briga foi a 

implantação da tabela AMB com grande reper-
cussão na nossa cidade.

Já no início dos anos 2000 inicia-se nova 
batalha, agora a CBHPM. A APM de São José 
dos Campos foi a primeira entidade a adotá-la 
e a primeira cidade a paralisar totalmente o 
atendimento a todos os pacientes de planos 
de saúde.

A CBHPM é a referência adotada pela ANS 
para a medicina suplementar.

Hoje a APM tem representação no CO-
MUS, Conselho da Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo e no GEDESP - Grupo de Estudos do 
Desenvolvimento Econômico Social e Político 
de São José dos Campos.

A mensagem que levamos é sempre 
pela boa Medicina praticada por bons mé-
dicos. Pelo respeito à ética e pelo respeito 
aos médicos.

Nosso departamento jurídico tem defen-
dido médicos em todas as instâncias possíveis. 
E temos atividades científicas, sociais, culturais 
e políticas. Onde houver um medico, onde se 
praticar a medicina, lá estaremos.

Esta é a APM que foi fundada pelos nossos 
35 colegas pioneiros. Esta é a nossa APM que 
comemora 60 anos.

Você é parte desta história.

Sérgio dos Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

 Fachada da Casa do Médico na década de 90

Exposição de médicos artistas plásticos e noite de Queijo e Vinho Eleições na APM: Rubens Savastano, João Quaglia e Rodolfo 
Carnevalli

O médico e artista plástico Oswaldo 
ToledoReunião do Conselho Municipal de Saúde, na Prefeitura

Passeata da classe médica: Paço Municipal

Conferência sobre a municipalização da saúde

Obras de reforma da Casa do Médico, em 1999

Jantar das Médicas: tradicional encontro anual coordenado 
por Carmen Quaglia durante muitos anos

Presidente da APM SJCampos, Sérgio dos 
Passos Ramos, no Congresso Nacional, na 
defesa da Lei do Ato Médico

O então presidente da APM, Hélio de Souza 
Lima, e o ex-presidente Antônio Mazzuco, 
descerram a placa de reinauguração da Casa 
do Médico

A nova Casa do Médico: o artista plástico George Gutlich assina o 
painel do saguão de entrada

Inauguração do Auditório Antônio Mazzuco, em 2001Diretores e ex-diretores da APM posam para foto oficial, no dia da 
reinauguração da Casa do Médico

Mobilização por melhores condições de 
trabalho para a classe médica: APM São 
José dos Campos sempre presente, repre-
sentando a classe médica da cidade

Solidariedade: ação social da APM São José dos Campos
Baile do Médico: tradição, requinte, elegância e, 
acima de tudo, confraternizaçãoAgita São José: ação de interação com a comunidade

 Fachada da Casa 
do Médico na 

década de 70, com 
faixa da Unimed

Ata de constituição da Unimed de São José dos Campos, 
em 13 de fevereiro de 1971

60 anos de Lutas pela medicina e pelos médicos


