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

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA.

 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 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

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 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 

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.

NOVOS SÓCIOS

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

De médico para médico
CLASSIFICADOS
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• Presidente - Francir Veneziani Silva
• Vice-presidente - David Alves de Souza Lima
• 1º Secretário - Maria Margarida Fernandes Alves Isaac
• 2º Secretário - Gilberto Benevides
• Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz
• Diretor de Comunicação - Sérgio dos Passos Ramos
• Diretor Cultural - Antonio Celso Escada
• Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões C. Maio
• Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria 

Figueiredo Morandini
• Diretor de Esportes - Othon Mercadante Becker
• Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia
• Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel
• 1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo
• 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine
• Conselho Fiscal (titulares) 

   Hélio Alves de Souza Lima / Rozeny Anute Costa / 
Pedro Roberto Alves Ribeiro

• Conselho Fiscal (suplentes)
   Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro Carvalho / 

Roberto Schoueri Junior
• Delegados junto à APM Estadual
   Lauro Mascarenhas Pinto / Therezinha Veneziani Silva

Nova Diretoria na 
APM de São José

Edição Especial
Baile do Médico A nova Diretoria da APM São José dos Campos para o triênio 

2014-2017 tomou posse no dia 18 de outubro, durante o 
Baile do Médico. O médico reumatologista Francir Veneziani 

Silva é o novo presidente da Associação. Veja abaixo os nomes 
dos demais diretores:

Não perca, na próxima edição, os melhores momentos do Baile do Médico 2014! Veja as fotos em https://
facebook.com/apmsjc

Criança deveria ser, sempre, sinô-
nimo de alegria. No Dia da Criança, a 
APM São José dos Campos contribui, 
todos os anos, para levar o sorriso e o 
brilho nos olhos às crianças da Creche 
Patronato Nossa Senhora Aparecida.

No dia 10 de outubro, como já é 
tradição, a colega Silvana Morandini, 
caracterizada de palhaço, distribuiu 
presentes aos pequenos. As doações 
foram arrecadadas entre os associados 
da APM, seus pacientes e familiares. 
Obrigado a todos!

No dia 15 de outubro o médico hema-
tologista e hemoterapeuta Fernando Callera 
recebeu a medalha de Honra ao Mérito da 
Saúde, na Câmara Municipal de São José 
dos Campos. Acompanhado pela esposa 
Alexandra Fernandes Callera, o homenage-
ado compôs a mesa presidida pela vereadora 
Juliana Fraga, autora da propositura, pelo 
presidente da APM, Francir Veneziani Silva, 
e o secretário de Saúde do município, Paulo 
Roitberg, representando o prefeito Carlinhos Almeida.

O presidente da APM fez um discurso emocionante sobre a trajetória do colega 
e sua importante atuação como médico para a região, na implantação dos serviços 
de onco-hematologia e transplante de medula óssea.

Além de enaltecer o cidadão e o pai de família, colegas ressaltaram, entre outras 
coisas, a participação de Callera na implantação do Centro de Hematologia do Vale, 
referência para a DRS XVII, e que representa municípios do Vale do Paraíba na rea-
lização dos transplantes autólogos de medula óssea. 

Representantes do Hospital Pio XII, Instituto Pequenas Missionárias Maria 
Imaculada, Instituto de Oncologia do Vale, Santa Casa de São José, Hospital Regional 
de Taubaté, Instituto de Cirurgia e Oncologia de Jacareí. GACC e Sociedade Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina também se manifestaram sobre a trajetória 
do homenageado.

ALUGA-SE 2 salas para médicos, bem localizadas, em casa térrea na Av. Barão do Rio Branco, 
692, com total infraestrutura, incluindo sala com equipamento de ultrassonografia, sala de 
curativos e exames ginecológicos, estacionamento e recepção. Maiaores informações (12) 
3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

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

ALUGA-SE sala na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 291, S 01, 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. 

Aline Ferlin Saccomani dos Reis – clínica médica
Fabíola Cristine Marques – ginecologia e obstetrícia
José Fábio de Oliveira Miranda – clínica geral

A nova Diretoria da APM São José dos Campos em noite de gala

A tradicional comemoração do Dia do Médico, com o estilo e a elegância de sempre

A vereadora Juliana Fraga, autora da 
iniciativa da homenagem, entrega o 

diploma a Fernando Callera

O secretário de Saúde, Paulo Roitberg, Alexandra Callera, Fernando Callera, a vereadora Juliana 
Fraga e o presidente da APM São José dos Campos, Francir Veneziani

Homenagem 
merecida

Dia de Alegria

Quem resiste a esses rostinhos cheios de ansiedade? “Será que vai ter 
presente para mim?”

A mensagem comemorativa do Dia do 
Médico enviada aos cooperados pela Unimed 
São José dos Campos veio com uma boa notí-
cia: o reajuste do valor das consultas médicas 
(carteira própria, intercâmbio nacional e 
intercâmbio São Paulo) para R$ 60,00. As 
consultas de intercâmbio do Vale do Paraíba 
continuarão a ser pagas a R$ 55,00. O CH 
cirúrgico passou para R$ 0,38 na enfermaria 
e R$ 0,76 no apartamento. Os novos honorá-
rios são retroativos a 01/10/2014.

A Sul América também anunciou o 
aumento do valor de sua consulta para R$ 
72,00 reais, a partir de 1º de setembro. Na 
mesma data, passou a vigorar o novo valor 
do Bradesco – R$ 73,00.

Fonte: Consultórios de associados 
da APM, site Bradesco, site Sul América e 

comunicado da Unimed.

REAJUSTES NO 

VALOR DAS 
CONSULTAS
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 Móveis
 Projetos de interiores
 Papéis de parede importados 3D e diversos
 Objetos de decoração (abajures, almofadas, tapetes)
 Persiana / cortina sob medida
 Lustres e iluminação
 Pisos e revestimentos

Av. São João, 1900 - Jardim Colinas - São José dos Campos-SP
rott a.arquitetura@yahoo.com.br

Tel. (12) 3209-9048 • 3302-1438

A publicação mensal, no Jornal do Médico, dos valores das 
consultas pagos pelas operadoras de saúde permitiu a médicos e 
pacientes acompanhar e comparar a evolução da remuneração. O 
trabalho constante da Diretoria da APM São José dos Campos, 
de incentivo à participação da classe no movimento médico e de 
monitoramento do comportamento das empresas resultou em 
aumento significativo nos valores. A consulta da Sul América, por 
exemplo, subiu de R$ 52 em novembro de 2011 para R$ 72 em 
2014. A da Unimed, de R$ 40 para R$ 60. E a do Bradesco, de R$ 
56 para R$ 73. A inflação acumulada no período novembro 2011 
a setembro 2014 foi de 18,46% (IPCA). Confira no gráfico abaixo. 

O crescimento do quadro associativo da APM São José dos Campos foi uma grande conquista da 
Diretoria. O total de associados passou de 442 em 2011 para 544 em 2014 – um aumento de 23%!

“A APM não é perfeita, mas sem você, médico, ela é mais imperfeita ainda. Já conversei com 
minha diretoria. Nosso objetivo é trazer todos os médicos, principalmente os jovens, para esta 
casa que não é nossa, mas de todos os médicos. Sem médicos não há sentido para a Associação 
Paulista de Medicina”, afirmou o então recém empossado presidente da APM, Sérgio Ramos, em 
novembro de 2011.

Veja as principais realizações da APM São José dos Campos gestão 2011-2014
A Casa é sua!

Novos Associados Total de  Associados

Finanças em dia para a APM São José dos Campos. Em 2011, a Diretoria assumiu com pouco 
mais de R$ 29 mil em conta corrente e R$ 126 mil em aplicações. Ao concluir o mandato, as contas 
registravam R$ 35 mil reais e R$ 191 mil em aplicações. 

Para conseguir esses resultados, a Diretoria liderada pelo colega Sérgio dos Passos Ramos 
manteve uma política de austeridade e contenção de despesas, entregando a APM com as finanças 
em boa situação aos novos diretores.

O auditório Antônio Mazzuco foi refor-
mado e reinaugurado em setembro de 2012, 
tendo recebido isolamento acústico e melho-
rias de segurança e conforto. Além da reforma 
do auditório foram feitas manutenções no 
sistema de calhas e redes hidráulica e elétrica 
da Casa do Médico.  O custo total da obra 
foi de R$ 78 mil, sendo que a APM estadual 
financiou um terço do valor.

Nos últimos três anos, a APM São José dos Cam-
pos participou ativamente da comunidade, fazendo-se 
representar e colaborando com diversas entidades. 
Dentre elas destacam-se o Gedesp – Grupo de Estudos 
do Desenvolvimento Social e Político de São José dos 
Campos; a Fundação Cultural Cassiano Ricardo; o 
Parque Vicentina Aranha, e o grupo São José 2030. 
No retorno dos Jogos do DAME, em novembro de 
2013, torneio disputado entre dentistas, advogados, 
médicos e engenheiros, a APM São José dos Campos 
foi vice-campeã de futebol de campo e de truco. Os 
médicos ainda conquistaram o terceiro lugar no futsal.

Lideranças de vários segmentos profissionais, em encontro do grupo 
São José 2030

Em abril de 2013 o Jornal do Médico passou a ter seis páginas de 
informação, graças ao apoio dos patrocinadores. O informativo é aber-
to à participação da comunidade médica, para a divulgação nas áreas 
científica, social, cultural, esportiva, defesa profissional, entre outras. 
Participe! Envie novidades e/ou colaborações para: apm@apmsjc.org.br

“O programa Mais Médicos já nasceu 
gravemente enfermo e fadado à morte. 
Se a saúde vai mal, e não há dúvidas de 
que vai de mal a pior, por que não eleger 
o bode expiatório da vez, o médico, este 
ser insignificante que insiste em receber 
salários ou honorários sobre seu trabalho 
ao invés de se dedicar ao sacerdócio do seu 
juramento? Curar, curar, curar e depois 
morrer.” A afirmação está no Editorial do 
Jornal do Médico publicado na edição 167, 
de junho de 2013.

As melhorias, os avanços e as novas tec-
nologias disponibilizadas à comunidade pelos 
profissionais da área médica, clínicas, hospitais 
e laboratórios de São José dos Campos sempre 
tiveram espaço no Jornal do Médico. É uma 
forma de proporcionar a interação dos médicos 
e pacientes com a estrutura oferecida pelos 
colegas e pelas empresas.

A classe médica brasileira se mantém em mobilização permanente, visando à melhoria das condições de trabalho, 
reajustes adequados para os procedimentos médicos e não interferência das operadoras na relação médico-paciente. 
A APM São José dos Campos esteve sempre representada nas manifestações de caráter local, estadual e nacional.

Em junho de 2013, a APM São José dos Campos ajudou a divulgar a campanha “Nós Abra-
çamos o Hospital do GACC” – Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A meta das campanhas 
de arrecadação de recursos é manter o serviço em funcionamento pleno, dentro dos padrões de 
excelência e humanização que tornaram o hospital uma das maiores referências em tratamento de 
câncer infanto-juvenil do país. Ainda na área de responsabilidade social, a APM realiza anualmente, 
graças ao apoio dos colegas, seus pacientes e familiares, a distribuição de presentes às crianças da 
Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida, nas datas festivas de Páscoa, Natal e Dia da Criança.

A tradicional caminhada Agita São José!, 
promovida anualmente pela APM São José dos 
Campos, ganha cada vez mais adeptos. Além 
de incentivar a prática de atividade física, a 
iniciativa da Associação proporciona a apro-
ximação da classe médica com a comunidade, 
pois o evento é aberto à participação de todos.

RETROSPECTIVA RETROSPECTIVA RETROSPECTIVA RETROSPECTIVA2011 2012 2013 2014

Reforma
do Auditório

Saúde financeira

APM na comunidadeQuanto vale o seu 
trabalho, doutor?

Mais notícias

Mais Médicos

Silvana Morandini, diretora da APM, repre-
sentou São José dos Campos em diversas 
manifestações em favor da classe médica e da 
população brasileira

Acompanhando 
a evolução 
da medicina

Manifestações nacionais

Silvana Morandini, então conselheira do Cremesp, e Lauro Mascarenhas 
Pinto, então diretor da 3ª Distrital da APM, representando São José dos 
Campos em manifestação em São Paulo

Responsabilidade Social Agita São José!

Caminhada Agita São José edição 2012

As taças dos Jogos do DAME conquis-
tadas pelos médicos

Para comemorar e registrar os 
60 anos da APM São José dos Cam-
pos, o Jornal do Médico publicou 
uma edição histórica, trazendo os 
principais momentos da Associação 
nas últimas seis décadas. O informa-
tivo também prestou homenagem aos 
ex-presidentes da APM.

Edição histórica 
60 anos

Em 2012, foi criado o Blog da 
APM São José dos Campos, que traz 
em primeira mão as principais notí-
cias da medicina, movimento médico 
e da própria APM. Desenvolvido na 
plataforma Wordpress, pode ser 
lido tanto na web como na maioria 
dos celulares e  Smartphones.  Para 
acessar, basta escrever no seu nave-
gador: http://www.apmsjc.wordpress.
com/ ou http://wp.me/3nOSj 

Na 
blogosfera

Médicos unidos por trabalho digno


