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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

NOVOS SÓCIOS

O Laboratório Quaglia/Grupo Sabin, formado por médicos 

com título de especialistas em Patologia Clínica Medicina 

Laboratorial, oferece serviços de excelência com qualidade 

certificada na região do Vale do Paraíba.

Conheça os diferenciais do Laboratório Quaglia/Grupo Sabin:

• 95% dos exames processados no Núcleo Técnico 

Operacional de São José dos Campos

• Portfólio com mais de 3 mil exames

• Acreditado pelo PALC - Programa de Acreditação para 

Laboratórios Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica/Medicina Laboratorial

• Certificação ISO 9001 e 14001

• Assessoria científica composta por médicos e 

especialistas  para tirar todas as suas dúvidas

• Coleta em domicílio ou no trabalho

R
.T

.: 
D

r. 
V

íto
r 

M
er

ca
d

an
te

 P
ar

iz
, C

R
M

 1
0

9
79

7

ISO
9001:
2008 12 2138-9500

Central de Atendimento

www.quaglia.com.br / www.gruposabin.com.br

Quem se dedica
a você busca

sempre a 
excelência

QUA-0050-15 Anúncio Revista APM - Sabin--20,5x15cm.indd   1 02/10/15   18:28

LIGUE AGORA E SAIBA MAIS (11) 4524.7681
ACESSE UNICASTELO.EDU.BR

CONTINUE NO CAMINHO CERTO:
FAÇA PÓS-GRADUAÇÃO NA UNICASTELO  

MEDICINA DO TRABALHO
COORDENADOR: DR. AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO - CREMESP: 52.545

PERÍCIA MÉDICA
COORDENADORA: DRA. EDERLI M. DE G. DE CARVALHO - CREMESP: 50.531

MBA   ESPECIALIZAÇÃO

A U L A S U M F I N A L D E S E M A N A P O R M Ê S .
TURMAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

24 DE
OUTUBRO

2015

Feliz  Aniversário!

ALUGO sala na Vila Rubi, período das 8h às 18h, de se-
gunda a sexta. Favor entrar em contato no 3921-4815.

ALUGO sala para consultório médico bem localizado. 
Aluguel por período. Rua Paulo Setúbal, sala 147 – 
Vila Adyana – SJCampos. Contato: (12) 98123-9080 
(Elaine).

SALA para locação na Vila Rubi, período das 8h às 
18h, de segunda a sexta. Contato: (12) 3921-4815.

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

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, eleva-
dor para cadeirantes, Estacionamento para Clientes, 
Ar condicionado, Internet, Banheiros 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 dor-
mitórios, repleto de armários, pronto para morar. 
Localizado próximo ao Hospital Municipal. Tel. para 
contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

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

ALUGA-SE salas para médicos, bem localizadas, em 
clínica de luxo na Av. Barão do Rio Branco, 692, com 
total infraestrutura, incluindo sala com equipamento 
de ultrassonografia, sala de curativos e exames gineco-
lógicos, estacionamento e recepção. Maiores informa-
ções (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

Homenagem ao médico Orlando Feirabend

No dia 14 de outubro, em comemoração 
ao Dia do Médico (18/10), o Cremesp Delega-
cia de São José dos Campos homenageou os 
colegas com mais de 50 anos no exercício da 
Medicina. A conselheira Silvana Morandini 
presidiu a cerimônia realizada na Casa do 
Médico, acompanhada do vice-prefeito de São 
José dos Campos e médico Itamar Coppio e 
do presidente da APM São José dos Campos, 
Francir Veneziani Silva.

Foram homenageados os médicos Luiz 
Ricardo Simi, Orlando Feirabend, Carmen 
Thereza Pricoli Quaglia, Celso Paiva Ferreira, 
Omar Amaro, Jackie de Castro Maroni, Syogi 
Shinzato e José Alvarenga Barreto.

Parabéns a esses pioneiros da medicina 
em São José dos Campos e região!

Merecida Homenagem

Da esq. para a dir.: Itamar Coppio e Francir Veneziani Silva (atrás); Omar Amaro, Jackie Maroni, Luiz Ricardo Simi, Orlando Feirabend, Silvana Morandini, José Alvarenga Barreto, Carmen Quaglia 
e Celso Paiva Ferreira

Luiz Ricardo Simi, ex-presidente da APM São José dos Campos
Carmen Quaglia: pioneirismo em exames laboratoriais na 

cidade

Francir Veneziani Silva e o decano Orlando Feirabend

Itamar Coppio, médico e vice-prefeito de São José dos 
Campos; Silvana Morandini, conselheira do Cremesp; Francir 

Veneziani Silva, presidente da APM São José dos Campos

Familiares e amigos prestigiaram a solenidade

A avaliação de desempenho das ope-
radoras é realizada através do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, 
calculado a partir de indicadores definidos 
pela própria Agência. Esses indicadores são 
agregados em quatro dimensões, sendo 
que cada uma possui um peso diferente na 
formação do IDSS: 40% para a dimensão 
Atenção à Saúde, 20% para a dimensão 
Econômico-financeira, 20% para a dimensão 
Estrutura e Operação e 20% para a dimen-
são Satisfação do Beneficiário.

O IDSS varia de zero a um (0 a 1) e 
cada operadora recebe uma nota que a enquadrará em uma faixa de avaliação.

Esta avaliação de desempenho (IDSS) é anual e retroativa, isto é, os resultados atualmente apresentados são relativos à 
avaliação do ano de 2014. Foram avaliadas todas as operadoras com registro ativo na ANS que operaram planos de saúde nos 
doze meses de 2014. Veja a classificação das operadoras de São José dos Campos.

Fonte: ANS

Desempenho das operadoras de São José

No começo de 2016, os beneficiários de 
planos de saúde individuais e coletivos terão 
direito a mais 21 procedimentos, como exames 
laboratoriais, ampliação no número de consultas 
a fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas 
e psicoterapeutas, além de mais um medica-
mento oral para tratamento de câncer em casa.

Novos procedimentos 
cobertos

Eu sou São José

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

• Ariadny Sanches Garcia – Clínica Medica
• Ingrid Silva Souza Farias - Anestesiologia
• Stela Dalva Mendes de Almeida Prado de Faria – Clínica Geral/Terapia Intensiva

Parabéns aos aniversariantes de NOVEMBRO!

José Rosalvo de Almeida (03); Paulo Roberto Figueiredo (03); Toshiko Narikawa 
(04); Lauro Benedito Hanna (05); Paulo Roberto Bahdur Vieira (05); Mario Sérgio 
Leone Carregosa (05); Pam Wen Lung (06); Flávia Mota Liete (07); Carlos Alberto 
G. Bijos (09); Sonia Missae Miuri (09); Sérgio Neves Pampanelli (13); Luiz Antonio 
Silveira (17); Adriano Diniz Baptista Mendes (18); Luiz Claudio Lima Alves (18); 
Carlos Jemil Gomes Rabello (19); Evandro Monteiro Asseff (22); Avenir Isaac Neto 
(24); Urbano Andrade P. de Carvalho (29); João Carlos Remedio (30); João Manuel 
F. Simões C. Maio (30).

Um movimento suprapartidário foi criado em São José dos Campos, 
com a participação do presidente da Câmara, prefeito, Judiciário, Ministério 
Público, imprensa, igrejas, entre outras autoridades locais importantes, 
que estão unidas buscando uma ação para a nossa cidade.

O objetivo é a identificação urgente de soluções que possam levar a uma 
posição conjunta de toda a sociedade civil visando o progresso da cidade.

A APM – Associação Paulista de Medicina – participa deste movimento 
desde a sua fundação. Estava marcado para o dia 16/11 o evento "Agenda 
Positiva - Desenvolve São José", na Câmara Municipal.



• 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 SilvaJornalista Responsável: Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout 
Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exemplares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Novembro

Azul

Envolva-se nessa causa.
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 ISO 9001:2008

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

EDITORIAL

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Descobrir que uma
aventura pode dar certo 
mesmo quando dá errado.
#esseéoplano

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

A APM É LIVRE PARA DEFENDER O MÉDICO E A MEDICINA. Acesse o nosso BLOG!
A APM São José dos Campos mantém um Blog que traz em primeira mão as principais notícias 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 navegador: 

http://www.apmsjc.wordpress.com/ ou http://wp.me/3nOSj 

Centro Obstétrico da Santa Casa recebe o nome da Dra. Therezinha
No dia 19 de outubro, a Santa Casa de Misericórdia de 

São José dos Campos homenageou a médica Therezinha Ve-
neziani Silva, falecida em julho deste ano, por sua atuação no 
hospital e pela vida dedicada à medicina e ao amor ao próximo. 
Familiares, colegas e amigos estiveram presentes ao evento 
que deu o nome da primeira obstetra de São José dos Campos 
ao Centro Obstétrico da Santa Casa. Therezinha nasceu em 
São José dos Campos e retornou à cidade em 1954, quando 
começou a atuar na Santa Casa de São José dos Campos. 
Em 1956 ela tornou-se chefe da maternidade do hospital e 
continuou atuando como ginecologista e obstetra até 1974.

“A Dra. Therezinha era mais do que um anjo. Cada paciente, 
funcionário ou colega sempre tinha uma palavra de conforto 
por parte dela quando necessário. Anos e anos assistindo toda a 
assistência dada por ela com carinho e atenção no pré-natal e no 
parto. Ela viveu intensamente seu duro trabalho na maternidade e 
no consultório. Teve momentos alegres de luz e realização quando 
vencia a luta pela vida e momentos difíceis e de sofrimento. São 
incontáveis os conterrâneos que ela ajudou a nascer. Therezinha 
foi uma grande história e tivemos a honra de saudá-la com essa 
homenagem”, afirmou o colega Antonio Celso Escada, diretor da 
APM São José dos Campos.

Francir Veneziani, filho de Therezinha e presidente da 
APM São José dos Campos, agradeceu o carinho da Santa 
Casa e afirmou que “no momento que ela precisou de assis-
tência médica, ela pôde escolher entre a Santa Casa e um 
outro hospital, e quando questionada, ela falou: ‘eu quero 
ir para casa’. A Santa Casa sempre foi a casa dela. Foi aqui 
que ela terminou seus últimos momentos, do mesmo jeito 
que começou. Em nome da família agradecemos o carinho 
de todos os funcionários da Santa Casa. É com orgulho que 
vemos que a Santa Casa reconhece seu papel”.

Fonte: Jornal Joseense News

Instituto de Ensino e Pesquisa
Na mesma data da homenagem à Dra. Therezinha, com a presença da mesa provedora da 

Santa Casa e de importantes nomes da medicina e convidados, o hospital realizou a solenidade de 
lançamento do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP).

Segundo o provedor Dr. Ivã Molina, o IEP terá como objetivo promover a educação através do 
ensino, da pesquisa médica e hospitalar. “Sob a direção do membro de nossa irmandade, Adonias 
Costa de Araújo, o Instituto funcionará dentro das instalações do hospital e buscará parcerias com 
outros hospitais, institutos de pesquisas e escolas da área da saúde do Brasil e também do exterior, 
tendo em foco áreas específicas da saúde a serem estudadas”.

Ele afirmou ainda que “o trabalho desenvolvido pelo IEP pretende criar e promover instru-
mentos de educação continuada com capacitação e desenvolvimento dos profissionais da área 
da saúde estimulando a livre discussão dos assuntos de interesse, especialmente em relação à 
pesquisa científica”.

Fonte: Jornal Joseense News

O Centro Obstétrico da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos 
recebeu o nome da Dra. Therezinha Veneziani Silva 

O médico Francir Veneziani Silva, filho da Dra. Therezinha e presidente da APM 
SJCampos, descerrou a placa, acompanhado de Leonir e Tanios, netos da médica

Funcionários, colegas, amigos e familiares da Dra. Therezinha prestigiarem a homenagem

O médico 
Antonio Celso 

Escada falou 
sobre a longa 

convivência com 
a homenageada, 
na Santa Casa de 

Misericórdia

Membros da Direção e Conselho do IEP da Santa Casa

Francir Veneziani Silva agradeceu o reconhecimento ao trabalho e dedicação de sua mãe à Santa Casa

Sou primeiro filho de família grande, nove irmãos. Meu pai foi alfaiate, 
comerciário, e mesmo sem estudos chegou a executivo de multinacional de 
propaganda e marketing. Por que histórias familiares hoje? Porque vamos 
falar de médicos e de sua profissão maravilhosa. Meu pai se aposentou aos 
35 anos de serviço, como a maioria das pessoas, era a regra. E os médicos?

Médicos não se aposentam. Nunca. Mesmo que encerrem sua car-
reira no serviço público e/ou na previdência, continuam atendendo. E os 
exemplos são muitos. O que faz estes homens e mulheres maravilhosos 
continuarem na sua profissão? Ambição, querer ganhar mais e mais, não 

ter o que fazer?

Não. Apenas uma palavra: Vocação

Eis o segredo de nossa profissão. Observe nas fotos desta edição a alegria, a jovialidade, o entusias-
mo de colegas nossos com mais de cinqüenta anos de Medicina sendo homenageados pelo CREMESP. 
A grande maioria ainda trabalha.

Médicos, mais que uma profissão, uma paixão pela vida.

Sérgio dos Passos Ramos
Diretor de Comunicação Social da APM

Cinquenta anos
de profissão

JORNAL DO

2


