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Dirigentes da APM São Paulo e da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) reuniram-se no 
início de julho para discutir questões importantes 
do setor que atingem tanto prestadores de serviços 
como usuário de planos de saúde. Também partici-
param da reunião representantes do Cremesp, do 
CFM, da Fenam e do Cremerj. 

A pauta teve como assuntos principais a 
Resolução Normativa que propõe as boas práticas 
em saúde e a possível mudança no modelo de 
pagamento aos médicos. 

De acordo com a Lei 13.003/2014, sancionada 
em junho pela presidente Dilma Rousseff, caberá 

Um levantamento do Conselho Federal 
de Medicina avaliou o gasto per capita em 
saúde pública no país, mostrando que os 
valores aplicados são insuficientes para 
atender necessidades da população. Um 
gasto de R$ 3,05 ao dia em saúde. Este é o 
valor que os governos federal, estaduais e 
municipais aplicaram em 2013 para cobrir 
as despesas dos mais de 200 milhões de 
brasileiros usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ao todo, o gasto per capita 
em saúde naquele ano foi de R$ 1.098,75. 
O valor, segundo análise do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), está abaixo dos 
parâmetros internacionais e representa 
apenas metade do que gastaram os bene-
ficiários de planos de saúde do Brasil no 
mesmo período.

Fonte: CFM

Durante reunião com os presidentes de Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), realizada em Santa Catarina no dia 18 de julho, o presidente 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), Roberto Luiz d’Avila, alertou para a importância da postura ética de todos os candidatos no processo 
eleitoral para escolha dos futuros representantes dos Estados na entidade nacional. 

De acordo com ele, há vários relatos de chapas que fazem acusações infundadas contra lideranças e o CFM, o que tem sido rechaçado. 
“Tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis para coibir estas atitudes irresponsáveis, que em nada contribuem para o 
fortalecimento do movimento médico”, disse. Para o presidente, disputas devem ser feitas com base em 
propostas e não em ataques pessoais ou ideológicos.

Na oportunidade, Roberto d’Avila comunicou que esclarecerá junto aos médicos 
brasileiros o posicionamento da entidade em recentes episódios envolvendo 
o Governo. Um vídeo já foi gravado e se encontra disponível 
na plataforma do CFM, no Youtube. 

Mais informações: portal.cfm.org.br

CFM pede postura ética

por dia 
gastos em 

saúde

R$ 3,05 

à ANS definir índices de reajustes caso médicos e 
operadoras não entrem em um acordo até 90 dias 
da data base. “A ANS será responsável pela regula-
mentação da lei, por isso é fundamental ter claras 
quais penalidades serão aplicadas às empresas que 
não cumprirem o que será preconizado”, alerta o 
presidente da APM, Florisval Meinão.

Sobre a criação de uma câmara técnica para 
acompanhar o setor depois da vigência da lei, o 
grupo solicitou à ANS a presença das entidades 
que representam a categoria, até para que não 
haja comprometimento de nenhum dos itens 
da lei.

APM e ANS discutem 
boas práticas em saúde
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 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 - Jardim Colinas - São José dos Campos-SP
rott a.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.
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A história é pródiga em fenômenos de 
intolerância religiosa, cultural, racial, sexual, 
política.

Homens não conseguem ser humanos 
se não cultivarem o ódio. O ódio tem sido 
um dos maiores motores dos grandes movi-
mentos sociais.

Graças aos meios de comunicação 
“online” que repercutem imediatamente 
todos os fatos o que estamos vendo hoje é o 
acirramento da intolerância, seja ela qual for.

Estamos vendo suspeitos de crimes 
serem linchados, mortos nas ruas por turbas 
ensandecidas. Instigadas por notícias falsas 
e por mentes doentias.

Grupos religiosos, em nome de deus 
(sim deus em minúsculas mesmo) matam, 
estupram, torturam. 

No século 21 a tecnologia que deveria ser desen-
volvida para o bem da humanidade é usada para a sua 
destruição em nome da intolerância.

Uma outra forma de intolerância é o patrulhamento 
de pessoas pelas suas ideias. Winston Churchill já com-
parava a política com a guerra alertando que na guerra 
só se morre uma vez.

O que estamos vendo hoje na política em geral 
e também no movimento médico é a perseguição às 
pessoas em virtude de suas posições políticas. Ao invés 
de valorizar suas ideias, relembrar sua história na de-

fesa dos interesses seja dos médicos ou da população, 
atribuem lhe um rótulo.

Ao invés de discutir planos e plataformas, preferem 
nomear inimigos. E perseguir inimigos. Isto se chama 
intolerância política a qual é tão infame como qualquer 
outra. A Medicina sempre foi contra a intolerância, 
qualquer que seja.

Acabei de ser expulso de um grupo “médico” por 
ter sido acusado de ser “simpatizante” do PT. Não sou 
filiado a partido político. Tenho grandes amigos no PT, 
no PSDB, no DEM, na maioria dos partidos políticos. Os 
que acompanham minha vida são testemunhas de minha 
luta a favor da Medicina e dos médicos. 

“A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa.  Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes.”
Winston Churchill

A Intolerância
Recentemente manifestei toda a minha 

indignação contra termos sido escolhidos 
como a “bola da vez” pelo atual governo fede-
ral que menosprezou os médicos brasileiros 
com objetivos puramente eleitorais. 

A respeito das lutas do movimento 
médico lembrei-me de um fato histórico. Há 
muitos e muitos anos os universitários de 
Campinas eram divididos entre dois grupos. 
Ambos de “esquerda” não se entendiam em 
nada. Naquela época a luta era a favor da 
liberdade, da democracia, das eleições... Mas 
as discussões eram sobre filósofos e filosofias 
o que imobilizava a classe universitária. 

Em uma assembleia histórica na Facul-
dade de Direito da PUC um jovem aluno da 
Medicina da Unicamp pediu a palavra e disse: 

Se não conseguimos nem sentar juntos na mesma sala, 
como vamos defender nossas ideias?

No dia seguinte, Campinas viu uma das maiores 
passeatas de universitários de sua história. Sem rótulos 
os estudantes pediram juntos, lado a lado, Liberdade. 
Este era o foco!

Se o foco hoje é a valorização da Medicina e dos 
médicos vamos caminhar juntos e levar nossas dis-
cussões para o campo das ideias e ideais rejeitando a 
intolerância dos rótulos.

Sérgio dos Passos Ramos

Auto de fé da Inquisição, Francisco de Goya. Óleo sobre tela, 1815-19, Real Academia de 
Belas Artes de San Fernando, Madri
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A APM São José dos Campos, tendo 
tomado conhecimento de que médicos 
da cidade de São José dos Campos e 
região receberam correspondência que 
supostamente teria sido enviada pelo 
Poder Judiciário - mais precisamente 
pelo Tribunal de Justiça deste Estado - 
solicitando ao notificado o agendamento 
de comparecimento para recebimento 
de valores que seriam pagos por previ-
dências privadas, comunica que se trata 
de um golpe.

Alertamos aos associados que, caso 
recebam correspondência com esse teor, 
não façam nenhum contato com os gol-
pistas através dos telefones constantes 
da carta, e não efetuem nenhum depó-
sito ou pagamento. Em caso de dúvida 
entrar em contato com a APM SJC ou 
com nossa assessoria jurídica.

Advertimos ainda que nenhuma es-
pécie de custa processual é recolhida por 
depósitos em conta, somente através 
de guias de recolhimentos específicas.

Esse tipo de golpe não é novidade, 
sendo certo que o próprio Tribunal de 
Justiça divulga em seu site na Internet 
o alerta que abaixo reproduzimos.

Sergio Passos Ramos
Presidente da APM São José dos Campos

TJSP ALERTA SOBRE GOLPES
        O Tribunal de Justiça de São Paulo faz um alerta à população de São 

Paulo e de outros Estados sobre golpistas que estão usando indevidamente 
seu nome. Dessa vez, é utilizado um suposto ofício mencionando que é a 
“última chamada para resgate” de certa quantia em decorrência de um falso 
processo, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de 
São Paulo. A tentativa de golpe já se estendeu a Vitória (ES) e Manaus (AM).

        Os golpistas utilizam os nomes de instituições de previdência 
privada, como Federação Nacional de Previdência Privada de São Paulo, 
Capemi - Caixa de Pecúlios, Gboex, Montepio Mongeral e outras. Eles forne-
cem números de telefones que são atendidos por um golpista. A notificação 
também é assinada por um falso funcionário da Justiça ou da instituição 
previdenciária, que não existe.

        Em golpes anteriores, também alertados pelo TJSP, as fraudes 
consistiam em correspondências ou e-mails informando a existência de 
ações indenizatórias em favor de vítimas e solicitação para que entrassem 
em contato. Essas vítimas também recebiam uma cópia da falsa decisão, 
que teria sido encaminhada por uma das Câmaras do TJSP, pela Vara de 
Falência ou pelo do Setor de Cartas Precatórias.

        Ao ter conhecimento do golpe, o Tribunal de Justiça iniciou um 
trabalho de divulgação alertando que o TJSP não expede ofícios solicitando 
contato telefônico referente a qualquer depósito de resgate de valores. Além 
disso, a população foi orientada para que - antes de ligar para o número 
informado na falsa mensagem eletrônica ou falso mandado - consulte as 
unidades judiciárias (cartórios/varas) disponíveis no site do Tribunal de 
Justiça: www.tjsp.jus.br, no link “endereços e telefones”.

        O Tribunal de Justiça recomenda que a população fique atenta a 
contatos dessa natureza e comunique o fato à polícia.

ALERTA sobre golpe
Em Assembleia Geral Extraordinária de Delega-

dos realizada dia 7 de junho na Associação Paulista 
de Medicina (APM), foi aprovada a construção de um 
novo prédio para a entidade, no terreno da sede na 
Capital ocupado atualmente pelo estacionamento. 
Na prática, essa era uma das principais diretrizes da 
atual diretoria da APM, além de um passo inadiável 
para a consolidação de uma Associação Paulista de 
Medicina ainda mais forte e com fontes de financia-
mento autossustentáveis.  

O edifício em questão terá seis subsolos, com 
195 vagas de garagem, 15 lajes, sendo três para cen-
tro de convenções, uma para serviços e nas demais 
teremos 70 unidades residenciais tipo flat de 40 m².

Nova sede
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O Excimer Laser do Vale reuniu mais de 140 pessoas 
para o 6º Jantar do Dia dos Oftalmologistas do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte, Sul Fluminense e Sul de Minas, 
realizado em 16 de maio. A APM São José dos Campos 
esteve representada pelo seu presidente, Sérgio dos Passos 
Ramos. O evento contou com a presença de oftalmolo-
gistas de Paraty, Lorena, Guaratinguetá, São José dos 
Campos, entre outras cidades, na futura sede do Hospital 
de Olhos do Vale, no Centro Empresarial Taquari, São 
José dos Campos. 

• 14 DE AGOSTO (QUINTA) - 19h30. 
CURSO "IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO PARA VARI-
CELA ZOSTER"
Auditório IEP viValle - Avenida Lineu de Moura, 995
Palestrante: Dr. Renato Kfouri. Neonatologista do Hospital 
e Maternidade Santa Joana. Diretor da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm). Membro do Departamento de Infec-
tologia da Sociedade de Pediatria de SP.

30 DE AGOSTO (SÁBADO) - 19h30.
EVENTO DO CLUBE BENEDICTO MONTENEGRO
Hotel Baobá - Avenida Independência, 3249. Taubaté, SP
Tema 1 - "Atualização na Doença Inflamatória Intestinal 
em adultos e pediatria" - Com apresentação da Dra. Sandra 
Boratto. Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. 
Professora afiliada da Disciplina de Cirurgia Geral e do 
aparelho Digestivo da Faculdade de Medicina do ABC. Res-
ponsável pelo CETAC (Centro de Excelência em Terapia de 
Alta Complexidade) e pelo Núcleo de Doenças Inflamatórias 
Intestinais do ABC.
Tema 2 - "Nutrição em pacientes com DII" - Com apresentação 
do Dr. Wilson Roberto Catapani. Professor titular de Gatro-
enterologia da Faculdade de Medicina do ABC. Membro do 
American College os Gastroenterology. Membro do GEDIIB - 
Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal no Brasi.

Todos os eventos têm vagas limitadas e precisam de con-
firmação de presença.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
iep@vivalle.com.br ou (12) 3924-4991

Os convidados puderam conhecer as instalações em 
fase de acabamento, em um tour pelos andares. Sebastião 
Dominguez, um dos sócios e diretor do Excimer Laser do 
Vale, ressaltou a importância que o hospital terá na região. 
“A grande presença dos colegas demonstrou mais uma vez 
a vontade que a classe oftalmológica tem de progredir e 
oferecer o melhor serviço possível para a nossa cidade com 
a apresentação do Hospital de Olhos do Vale”. O jantar em 
comemoração ao dia do oftalmologista também contou 
com um momento de solidariedade. Todos tiveram a 

oportunidade de fazer sua doação ao Grupo 
de Apoio à Criança com Câncer (GACC). 

INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DE OLHOS 
DO VALE:
• 2.000 m2 de área construída 
• 4 pavimentos
• 4 amplas salas de cirurgia com funciona-
mento simultâneo
• Sistema de monitoramento e gravação de 
cirurgias
• Equipamentos de alta tecnologia

Sebastião Domingues Neto (03), Helio Alves de Souza Lima (04), Katia Maria 
Bruzzi R. Cardoso (04), Jorge Zarur Junior (06), Silvana Maria F. Morandini 
(11), Susana Alvarenga Martinez Rizzi (11), Alexandre Redondo de Carvalho 
(12), Maria Beatriz de Oliveira (14), Marcos Antonio Prado (17), Walter Augusto 

Lopes (17), Carlos Ignacio Ribeiro (18), Francisco José Hannemann Neto (22), Marcelo Tavares Vianna (22), Marcos 
Henrique Bona Lopes (22), Ricardo Barrucho Santos (22), Sérgio dos Passos Ramos (23), Cláudia R. P. Pinto de Car-
valho (24), Rogerio Manuel Coelho de Araujo (26), Antonio M. Fonseca Silva (27), Roberto Kyoshi Kikko (27), Joper 
Fonseca Junior (28), Paulo Vitor F. S. Nascimento (28), Fernando Martins Soares (29).

Hospital de Olhos será inaugurado em breve
AGENDA

Oftalmologistas da região prestigiaram a confraternização



 Diagnóstico e tratamento das doenças hematológicas e onco-hematológicas 
(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 • 98193-0810
R. Euclides Miragaia, 700 - Sala 75 - Centro - São José dos Campos - SP

www.centrodehematologiadovale.com.br 

De médico para médico
CLASSIFICADOS

NOVOS SÓCIOS

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

• Alexandre Henrique Mendonça Cantini – anestesiologia
• Claudia Simões Teodoro Tosetto – endocrinologia
• Daniel Combo Bernardo – cirurgia torácica
• Elaine Cristina de Oliveira Yokota – ginecologia e obstetrícia
• Fabio Morabito Damião e Silva – cirurgia do aparelho digestivo
• Flávia Fernandes Polati – endocrinologia
• Kleber Hirose - cirurgião cardiovascular
• Mirella Fernandes Affonso – acadêmica
• Vilberto de Souza Almeida Junior – clínico geral
• Willian de Souza Delfim – clínico geral

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.

Representantes do Grupo de Estudos do De-
senvolvimento Social e Político (Gedesp) de São 
José dos Campos reuniram-se no dia 1º de julho na 
Casa do Médico. Na oportunidade, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e C&T de São José dos 
Campos, Sebastião Cavali, apresentou aos presentes 
o projeto Acelera, São José. 

ALUGO horário em consultório médico no Jd. Aquarius. Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

ALUGA-SE sala na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 291, S01, 27 m², térreo, toalete, míni 
escritório, 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.

Reunião do Gedesp na APM

GRANDE BAILE DO 

Médico
60 anos da APM
18 de outubro

IMPERDÍVEL!
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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 Me-

dical 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 exer-
cício da medicina dentro de padrões éticos, 
técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, 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


