
 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 
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 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 atendi-
mento 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, Car-

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

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

- Compras: descontos especiais em produtos de empre-
sas 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 Caval-

canti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, 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 cien-

tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um con-
junto de atividades para o exercício 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 opor tunidades 
imperdíveis de Empresas de por te 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

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

De médico para médico

CLASSIFICADOS

Feliz Aniversário!
Parabéns aos colegas aniversariantes de JULHO!

Joon Mi Lee (1), Aloisio Carlos Ferraz (3), Silvia Aparecida Capizzani (3), Livia 
Biscegli Pitombo (6), Luiz Carlos de Souza Menezes (9), Tânia Maria Barbosa dos 
Santos (10), Vanio Pontes Araujo (11), Marco Antonio Pinheiro Lagos (13), Sérgio 
Camargo de Godoy Penteado (14), Anderson dos Santos Goulart (16), Elisio Barros 
Avidago (16), Olavo de Moraes Hungria Junior (16), Renato Sebbe (23), Victor 
Eugênio Arfinengo (24), Albano Bento S. Filho (26), David Alves de Souza Lima 
(26), Renata Nappo (26), Kazue Uemura (30).

NOVOS SÓCIOS

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

• André da Costa Nunes – anestesiologia
• André Gustavo Santos Pereira – gastrocirurgia
• Carolina Ando Matsuno – oftalmologia
• Haroldo Horschut de Andrade Pinto – médico da 

família e comunidade
• Lucio Murilo dos Santos – cirurgia da cabeça e pescoço teste de sexagem fetal  

laboratório Quaglia/grupo sabin
descubra o sexo do bebê  a partir da 8a semana de gestação

Com o teste de sexagem fetal, as boas notícias 
chegam mais rápido. Por meio de uma pequena 
amostra de sangue periférico materno, é possível 
determinar o sexo do bebê a partir da oitava semana 
de gestação. Um procedimento rápido e preciso para 
você descobrir logo se quem vai alegrar a sua casa 
será uma menina ou um menino.

São José dos Campos: 

12 2138-9500
www.quaglia.com.br

www.gruposabin.com.br
ISO
9001:
2008
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QUA 0020-15 Anúncio revista APM Quaglia - Sabin_21x15cm.indd   1 5/18/15   6:13 PM

A antiga Clínica São José, hoje Grupo São José 
Saúde, completa 50 anos em 2015. Fundada por dois 
jovens médicos no mesmo ano em que teve início 
o desenvolvimento do projeto que daria origem ao 
avião Bandeirante, a empresa tem muitas razões 
para celebrar.

“Poucas organizações conseguem chegar à marca 
dos 50 anos. Para nós, isso é motivo de grande orgu-
lho, pois continuamos oferecendo o mesmo serviço 
de qualidade com o preço justo almejado pelos nossos 
fundadores”, afirma o vice-presidente executivo do 
Grupo e filho de um dos fundadores, Guilherme Luca.

Atualmente, a empresa atende a cerca de 45 mil 
vidas, possui dois hospitais, um geral e um pediátrico, 
um centro de especialidades completo, gera mais de 700 
empregos diretos e realiza mais de 25 mil consultas, 45 
mil exames e 350 cirurgias por mês. 

O Grupo São José Saúde teve sua atuação reconhe-
cida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar através 
do IDSS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, 
que mede a qualidade e efetividade das operadoras de 
planos de saúde, obtendo o melhor histórico de avalia-
ções dentre suas congêneres do Vale do Paraíba.

Idealismo e amor à medicina
Em 1965, os jovens médicos Hiroshi Takitani e 

Ichiro Nakagawa, movidos pelo idealismo e amor à 
medicina, se instalaram em São José dos Campos e 

criaram o primeiro pronto atendimento da cidade, a 
Clínica São José.

Naquela época, São José dos Campos ainda não 
contava com unidades de pronto atendimento privadas. 
Havia apenas um serviço público, o Sandu, que consistia 
em uma ambulância que ia até as residências prestar os 
primeiros socorros, mas que pouco depois da inaugura-
ção da Clínica foi extinto.

Devido a essa carência de atendimento, os fundado-
res da Clínica São José se dedicavam a longos plantões. 

Vislumbrando a oportunidade de fazer com que o 
empreendimento crescesse, começaram a buscar 
outros médicos de talento, que compartilhassem do 
desejo de oferecer serviços médicos de qualidade. 

O primeiro especialista em ortopedia de São José 
dos Campos foi o terceiro sócio da Clínica São José, 
Luca Branquinho, que chegou à cidade em 1966. Em 
seguida vieram novos sócios, o ginecologista Ronaldo 
Lopes, que já realizou mais de 28 mil partos nestes 
50 anos; o primeiro urologista do Vale do Paraíba, 
Wander Cyrio Nogueira; o pediatra Vitor Maiorino 
Netto, que já está atendendo a terceira geração de 
muitas famílias; o anestesiologista Milton Ribeiro, 

já falecido, e o urologista Amadeu Henriques Neto, 
responsável pela bem sucedida gestão administrativa 
da Clínica São José, que em 2003 passou a se chamar 
Grupo São José Saúde.

Fundado em 1965 por dois jovens médicos, Grupo completa meio século 
de atividades com cerca de 45 mil vidas em carteira

São José SaúdeRepresentantes de entidades médicas do sudeste 
do país têm se reunido a fim de discutir a situação dos 
médicos em relação aos planos de saúde, conforme a 
Lei 13.003/14, que prevê contrato entre a operadora 
e o prestador, escrito e assinado por ambos. 

No contrato deverá constar exatamente o serviço 
que será prestado, com horário, local de atendimento, 
entre outras informações, bem como a fixação de 
reajuste acordado entre a operadora e o prestador de 
serviço. Sendo assim, é extremamente necessário que 
todas as especialidades tenham no contrato, muito 
bem especificado, todos os procedimentos que serão 
realizados, assim como os valores. 

De acordo com o diretor adjunto de Defesa Pro-
fissional da Associação Paulista de Medicina (APM), 
Marun David Cury, isso não tem ocorrido e algumas 
operadoras estão ameaçando médicos com o contrato 
unilateral e com frações do IPCA. "É inaceitável e 
aproveito para alertar o prestador de serviço que 
não deve assinar contrato algum antes de comunicar 
e discutir essas questões com as entidades médicas.”

O prazo para acordo entre médicos e planos se 
encerrou em 31 de março, conforme estabelece a Lei 
13.003/2014. No dia 09 de março, representantes das 
sociedades de especialidades, Conselho Regional de 
Medicina (Cremesp), Associação Paulista de Medicina 
(APM), Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) 
e Academia de Medicina de São Paulo participaram de 
uma Assembleia, no Simesp, e decidiram que o valor 
da consulta discutido com as operadoras de planos 
de saúde seria de R$ 130,60, com base em reajuste 
acumulado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado). 

As operadoras foram todas notificadas antes 
do dia 31 de março, mas não se manifestaram. "De 
nossa parte, estamos convocando as operadoras para 
negociar valores, reajustes e contratualização e, assim, 
alcançarmos um bom termo para a classe médica, 
que atende planos de saúde. Portanto, quem assinar 
contrato aleatório, mesmo sobre pressão, só poderá 
voltar a discutir no próximo ano e terá mais um ano 
de prejuízo”, finaliza Marun Cury.

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da 
saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

ALUGA-SE clínica com duas salas de cirurgia, rede de 
gases, no break, ar condicionado, conforto médico, rede de 
dados, toda em porcelanato e divisórias de vidro, excelente 
localização. Tel. 3925-2526. Contato: comprocasa@ig.com.br

VENDO - balança antropométrica digital com régua para 
consultórios. Tel. 98165-7704. 

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão 
na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. 
Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, 
Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, Ba-
nheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, 
equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 
Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, 
repleto de armários, pronto para morar. Localizado próximo 
ao Hospital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 
98127-9040.

VENDO apartamento no edifício Biarritz, vago, 208 m área 
útil, com 2 suítes e mais 2 quartos, banheiro social, lavabo, 
sala em 2 ambientes, lareira, varanda, quarto e banheiros de 
empregada, despensa, 3 vagas de garagem independentes, 
hobby box de +/- 8 m. Prédio com sauna, 2 piscinas, quadra, 
salão de jogos e de festas com cozinha. R$ 730 mil. Aceito 
imóvel comercial como parte do pagamento. Tel de contato: 
99745-5048 Clarisse ou 99763-5048 Alexandre.

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

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

Alerta sobre contratos
entre operadoras e médicos

visitas em 24 horas recebeu o post da APM 
SJCampos no Facebook, falando sobre as 
negociações com os planos de saúde

A Casa do Médico 
sediou, no dia 30 de abril, 
a reunião do 3º Distrito 
da APM, composto pelas 
regionais de Caraguata-
tuba, Campos do Jordão, 
Cruzeiro, Guaratingue-
tá, Lorena, São José dos 
Campos e Taubaté. Atu-
almente, a distrital tem 
como diretor o presidente 
da APM Taubaté, Camilo 
Soubhia Junior. 

Reunião Distrital

Da esq. para a dir.: Wander Nogueira, Mariê Nakagawa, 
Maria Helena Ribeiro, Luca Branquinho, Vitor Maiorino Netto 
e Ronaldo Lopes

Os fundadores da Clínica São José, Ichiro Nakagawa e 
Hiroshi Takitani

Fachada da sede do Grupo São José Saúde, na Praça Melvin Jones, Jd. São Dimas

50 anos de

2.074
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Dra. Ana Alice Zung
CRM 109.260 - SP

Dra. Carla Cecília Mulin
CRM 110.613 – SP

Dr. Cláudio Pessoa de Melo
CRM 27.743 – SP

Dra. Leila Maria Dra. Leila Maria Pessoa de Melo
CRM 95.885 – SP

Dra. Maíra de Assis Barbosa
CRM 114.449 – SP

Dr. Marcelo Romanelli Cunha Claro
CRM 95.898 – SP

Dra. Silvia Martins Guedes de Souza
CRM 106.280 - SPCRM 106.280 - SP

Referência na região do Vale do Paraíba, o Serviço de 
Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos conta com 
recursos de alta tecnologia, infraestrutura completa, laboratório 
especializado em doenças do sangue e a melhor equipe médica, 
com sólida formação no Brasil e no exterior. 

35 ANOS DE EXCELÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E ONCO-HEMOTOLÓGICAS

EDITORIALEDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Os médicos sócios da APM Regional São José dos Campos, reunidos em Assembleia Geral, em resposta à vinda para esta cidade da empresa 
Amico, representada pela Clínica São José e com convênio de pré-pagamento com a Alpargatas - à época uma das maiores empresas da cidade -, 
decidiram expulsar automaticamente todos os seus sócios que atendessem à tal da “medicina de grupo”.

Como esta Assembleia nunca foi refeita, hoje, devemos ter uns poucos sócios, pois todos estão expulsos. Na diretoria só restariam os 
aposentados. Porque esta lembrança hoje? Porque nesta edição, o mais antigo grupo de médicos de São José dos Campos está comemorando 
50 anos. Empresa de dois amigos, Hiroshi Takitani e Ichiro Nakagawa montaram o primeiro atendimento 24 horas na cidade, com o nome 
de Clínica São José. Em 1971, eles e seus jovens sócios, acrescidos de todos os médicos que atendiam (ou atenderiam) na Clínica, foram 
expulsos da APM. 

Errada a APM à época? Não. Na história não existe o “Se”. Os médicos reagiam ao que chamavam de mercantilização da medicina. A 
Clínica defendia o exercício da medicina. Ferida fechada, curativo de anos. No entanto, a cicatriz ainda permanece. Na comemoração dos 50 anos, médicos, funcionários e 
convidados da festividade receberam um número especial do informativo do Grupo, e lá estavam duas fotos do jornal Valeparaibano da época para mostrar essa cicatriz.

Hoje o Grupo São José tem dois hospitais na cidade, ambos referência, oferece trabalho a centenas de médicos e atende a cerca de 45 mil vidas. Empresa familiar, é 
dirigida pelos filhos dos fundadores. Apresenta o mais alto IDSS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, que mede a qualidade e efetividade das operadoras de planos 
de saúde, fornecido pela ANS.

Mais. Diversos médicos de nossa região só vieram para cá porque essa empresa abriu suas portas para eles, já que nos outros hospitais vigorava o sistema de “Corpo 
Clínico Fechado” onde só se entrava com regras que, hoje, são consideradas abusivas e antiéticas. 

Janeiro de 1971
São José dos Campos recebeu, no dia 6 de maio, o 

Hospital de Olhos do Vale, reforçando o perfil da cidade 
como referência em saúde na região. Localizado no Jar-
dim Aquarius, com 2 mil m2 de área construída em quatro 
pavimentos, o empreendimento é resultado do esforço 
de 41 sócios, todos oftalmologistas, e do investimento 
de R$ 8 milhões, com financiamento do BNDES, através 
do Banco Santander.

O hospital dia está estruturado com salas exclu-
sivas para pequenos procedimentos e quatro salas de 
cirurgia com pressão positiva e filtro absoluto, além 
de sistema de monitoramento e gravação em alta 
definição. Equipamentos de ponta permitem mais 
precisão, segurança e rapidez nas cirurgias oculares: EX 
500, Oculyzer, facoemulsificador Infiniti, microscópios 
Leica, vitreófago Constellation e Crosslinking. Além 
de cirurgias refrativas, de catarata e vitreo-retinianas, 
poderão serão realizadas cirurgias para transplante de 
córnea e procedimentos com anestesia geral, inclusive 
em crianças.

São José ganha Hospital de Olhos

 Recepção do Hospital de Olhos do Vale

O Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São 
José dos Campos (SHH) completa 35 anos de fundação. 
Idealizada pela Dra. Djanete Barbosa de Melo e pelo Dr. 
Cláudio Pessoa de Melo, atual diretor clínico e executivo 
do SHH, a instituição consolidou-se como o principal 
Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Vale do Paraí-
ba. É responsável por mais de 3 mil transfusões de sangue 
por mês em mais de 30 hospitais e clínicas da região. Na 
área da Hematologia, é um centro médico de referência 
no diagnóstico e tratamento de pacientes com doenças 
hematológicas e onco-hematológicas, sendo responsável 
pelo atendimento de mais de 600 pacientes por mês.

Amplamente reconhecido pelos médicos, gestores 
e profissionais da saúde, o SHH tem como marcas a 
prestação de serviços de excelência, o foco absoluto na 
qualidade e a alta confiabilidade de seus processos e pro-
dutos. Movida pelo pioneirismo e inovação, a instituição 
investe fortemente em tecnologia, capacitação técnico-
-científica, melhoria contínua de processos e constante 
atualização dos seus colaboradores, construindo uma 
relação de confiança e credibilidade com a comunidade.

O Serviço de Hematologia apresenta infraestrutura 
que oferece um atendimento integral e individualizado 
ao paciente e familiares, desde a recepção, atendimento 
médico e de enfermagem, coleta de exames, até o trata-
mento. Os pacientes sob tratamento onco-hematológico 
contam ainda com o apoio de um manual de orientações 
sobre a doença, entregue antes do início do tratamento, 
para auxiliar a esclarecer as dúvidas mesmo após o tér-
mino da consulta. Oferece ainda, aos pacientes em trata-

mento e serviços credenciados, um regime de plantão 24 
horas, com o suporte de um médico hematologista para 
avaliação e acompanhamento permanente dos pacientes.

O Centro possui um quadro clínico com sólida 
formação no Brasil e no exterior, que é referência na 
especialidade na região. Desde 2014, essa equipe está 
sob a direção médica da conceituada Dra. Leila Pessoa 
de Melo que, além de ter Residência e Doutorado pela 
Faculdade de Medicina da USP, até 2013 atuava como 
coordenadora do Serviço de Transplante de Medula 
Óssea do Hospital AC Camargo, em São Paulo.

Focado nas boas práticas e em evidências científicas, 
a equipe do SHH realiza reuniões semanais para avalia-
ção conjunta dos pacientes e atualização dos protocolos 
médicos. Todo esse trabalho é feito com o apoio de uma 
equipe multiprofissional especializada formada por 
enfermeiros, farmacêuticos e biomédicos.

Além do corpo clínico especializado, o SHH conta 
com infraestrutura com-
pleta para atendimento 
e realização de procedi-
mentos como Quimio-
terapia ambulatorial, in-
fusão de medicamentos, 
transfusões de sangue, 
sangrias terapêuticas, 
exames medulares e co-
leta e congelamento de 
células progenitoras (cé-
lulas-tronco) do sangue 

para Transplante de Medula Óssea.
Possui ainda laboratório próprio para exames do 

sangue e medula óssea com recursos de alta tecnologia 
e automação, além de um laboratório especializado 
para criopreservação, processamento e congelamento 
de células progenitoras do sangue para Transplante de 
Medula Óssea.

Por fim, gostaria de agradecer a toda a comunida-
de do Vale do Paraíba por esses 35 anos de parceria e 
confiança depositada em nossa instituição. Também 
aproveito para ressaltar que, com os olhos voltados para 
o futuro, o Serviço de Hematologia e Hemoterapia de 
São José dos Campos continuará investindo sempre no 
aperfeiçoamento e na ampliação dos serviços prestados 
à nossa comunidade.

 
Dr. Cláudio Pessoa de Melo, diretor do Serviço de 

Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos
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Serviço de Hematologia e Hemoterapia 
completa 35 anos

O projeto, assinado pelo arquiteto Ricardo Veiga, 
prevê a captação de água da chuva para limpeza externa, 
além de aproveitar ao máximo a iluminação natural. O 
estacionamento possui acesso direto ao centro cirúr-
gico e o conforto médico é equipado com TV, internet 

e carregadores para celular e notebooks. Já o paciente 
conta com cinco ambientes temáticos separados por 
divisórias acústicas, com programação distinta de TV, 
música e leitura. Após a cirurgia, são disponibilizados 
salas e apartamentos para a recuperação anestésica 
com privacidade.

O Hospital de Olhos do Vale nasceu da evolução dos 
serviços prestados pelo Centro de Microcirurgia Ocular 
Excimer Laser do Vale, que atua na região desde 2001. 
Nesse período foram realizadas mais de 30 mil cirurgias

Fachada do Hospital de Olhos do Vale, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos:

Da esq. para a dir., Albano Bento dos Santos Fº, Carlos Alberto Gatto Bijos, Sebastião Dominguez Neto, Fabio Vilela Ribeiro, Roberto 
Kenji Ishii e Vera Rachel Paccola Nogueira, membros do Conselho Diretor do Hospital de Olhos do Vale

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação da APM

História também a do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos (SHH), que completa 35 anos de fundação. 
Idealizado pela Dra. Djanete Barbosa de Melo e pelo Dr. Cláudio Pessoa de Melo, tem sua atividade descrita nesta edição.

E história que começa a do Hospital de Olhos do Vale, inaugurado este mês. Evolução do Centro de Microcirurgia Ocular 
Excimer Laser do Vale, é aberto a todos os pacientes e oftalmologistas. 

Em épocas de crise moral, política e econômica, ver três grupos médicos nascidos em São José dos Campos investirem 
em Medicina é notícia muito boa para todos nós, médicos. 

Como disse o Dr. Sebastião Dominguez em recente pronunciamento público: “É acreditar que nem tudo 
está perdido”.
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