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Quanto vale o seu 
trabalho, Doutor?

Tabela do valor de consulta pago pelas principais 
operadoras no mês de agosto/2007.

Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor ético míni-
mo de acordo com o Conselho Federal de Medicina, 
CBHPM, banda mínima: 33,60

Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

Embraer R$ 44,85
Bradesco Empresa R$ 44,70
Sul América Empresa R$ 44,60
Bradesco Individual R$ 40,00
Sul América Individual R$ 40,00
Unimed Bonificada R$ 38,50
Cassi R$ 36,00
Petrobras R$ 36,00
Clinica São José Beta 22 Plus R$ 34,91
------------------------------------------------
Policlin Executivo R$ 33,00
Clinica São José Alfa 22 Plus R$ 31,42
Policlin Especial R$ 30,00
Unimed Intercâmbio R$ 30,00
Unimed Normal R$ 28,60 

São raros os eventos que conseguem se superar a cada ano, sur-

preendendo sempre, e ultrapassando as expectativas dos convidados. 

É o caso do Baile do Médico, aguardado ansiosamente pelos colegas 

e organizado com carinho e perfeição pela Dra. Carmen Quaglia, 

diretora da APM Regional. 

Este ano, a festa foi realizada no Espaço Cassiano Ricardo, no dia 20 de 

outubro, e contou com a participação de 600 médicos, familiares e amigos. 

Os colegas homenagearam a ginecologista Terezinha Veneziani, a primeira 

mulher médica de São José dos Campos (veja texto nesta página). 

Patrocinaram o Baile do Médico: Ao Pharmacêutico, Becker Farmá-

cia de Manipulação, Botica Belluz, Farmácia Reggia, Byofórmula, Car-

diotest, Clendi Clínica de Endoscopia, Coooperativa Médica de Jacareí, 

Grupo São José Saúde, Hospital Policlin, Hospital Vivalle, Instituto de 

Nefrologia, Instituto de Oncologia do Vale, Plani, Terapêutica, Tomovale, 

Unicred, Unimed, Unep, Emprevale, JRA Turismo, Margen Medicina do 

Trabalho, Biolab Sanus Farmacêutico, Genétika Laboratórios, Janssen 

Cilag, CIPAX, Quaglia e Libbs Farmacêutica. 

Confira alguns flashes dessa noite agradável:

Baile do Médico: sempre um sucesso!

APM homenageia 1ª médica

Celebração
No dia 18 de outubro foi 

realizada, no Sanatório Maria 
Imaculada, missa em come-
moração ao Dia do Médico. 
Colegas, amigos e familiares 
reuniram-se em um momento 
de reflexão e oração.

A médica ginecologista Terezinha 
Veneziani Silva foi a homenageada 
da noite, nas comemorações do 
Dia do Médico 2007. Nascida em 
São José dos Campos, na Fazenda 
Veneziani no Alto da Ponte, dia 18 
de abril de 1927 (80 anos), é filha 
de pai agricultor e mãe parteira. 
É formada pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade 
do Distrito Federal em 1953, atual 
UERJ.

Dra. Therezinha, como é conhe-
cida, foi a primeira médica a iniciar 
suas atividades profissionais na 
cidade e a primeira joseense a sair 
do interior para estudar na Capital. 
Chegou de volta a São José dos 
Campos, em 1954, quando só 
havia um hospital, a Santa Casa 
de Misericórdia.

Em 13 de maio de 1956, foi 
inaugurada a Maternidade “Nely 
Delias Monteiro”, per tencente à 
Santa Casa, onde Dra. Therezinha 

foi chefe até 31 de agosto de 1972, 
quando optou por ficar trabalhando 
apenas no ambulatório do SESI, 
onde se aposentou em 1985. Con-
tinua exercendo a atividade até os 
dias de hoje, em seu consultório.

Em 1956, casou-se com Fran-
cisco de Paula Carvalho Rodrigues 
Silva, também médico, sendo o 
primeiro anestesista em São José. 
Naquele tempo as raques eram fei-
tas pelo próprio cirurgião, portanto 
a Dra. Therezinha também realizou 
várias anestesias.

Do casamento vieram três filhos 
- Francir Veneziani, médico, Edmir 
Veneziani, engenheiro florestal, e 
Leonei Veneziani, engenheiro agrô-
nomo e analista de sistemas.

Há muito contamos com sua 
presença e participação em nossa 
Casa, nos mandatos de 1999 a 
2002 e 2002 a 2005, fazendo parte 
do Conselho Fiscal, e 2005 a 2008 
como Delegada da APM Regional.

A Diretoria da APM Regional compareceu em peso

Como todos os anos, a pista de dança esteve sempre cheiaDa esq. para a dir.: Lauro Mascarenhas Pinto, Francir 

Veneziani, Terezinha Veneziani e Silvana Morandini

Carinho explícito: Juliana Maira 
Jerônimo, Terezinha Veneziani, Lauro 
Mascarenhas Pinto (ao fundo), Marco 
Antonio Fioravante e Silvana Morandini
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Mais uma vez, parabéns pelo nosso dia. Foi muito gos-
toso ver e participar das comemorações do Dia do Médico 
e foi preciso ter fôlego para estar em todas elas.

A missa do dia 18 estava emocionante. O Bispo Dom 
Carmo estava tão inspirado que conseguia não só nos 
fazer rir bastante como também emocionar a todos os 
presentes. 

O nosso tradicional jantar dançante estava uma delícia. 
Todos com quem conversei relataram ter se divertido muito, 
que a comida estava boa, as bebidas, nem preciso falar, e a 

animação foi estonteante. De todos os bailes 
do médico até agora, a meu ver, foi o mais 
animado. Todo mundo dançando tanto que a 
pista chegou a ficar pequena para tanta gente. 
No dia 27 foi a vez do baile de Jacareí, onde 
o sucesso também foi total.

Ainda prestigiamos a feijoada do Policlin, 
o churrasco da Unimed, a Paeja do Grupo 
São José, todos estes eventos, com certeza, 
organizados e oferecidos aos colegas com 

muito carinho. 
A única coisa que faltou para completar estas come-

morações foi um pouco de respeito de alguns convênios 
médicos, os quais parecem pensar que o médico não tem 
valor e se esquecem que sem os mesmos não existiriam.

O que posso falar é que só merece e consegue respeito 
aquele que se dá o devido respeito. Gostaria que todos os 
médicos nos ajudassem para que possamos ajudá-los. 
Façam um levantamento de suas atividades e vejam os 
convênios que estão atendendo e verão que alguns são tão 
ruins, pagam tão mal, que você não perderá nada se parar 
de atendê-los. Pelo contrário, creio que terá mais tempo para 
atender melhor e mais os que não são antiéticos.

O meu muito obrigado a toda a minha diretoria da APM e 
a todos os médicos de São José e região que nos demons-
traram tanto carinho durante estas comemorações.

Um obrigado especial à Dra. CARMEM QUAGLIA, que 
mais uma vez não mediu esforços para dar mais brilho ao 
nosso baile.                     

Um abraço a todos e lembrem-se: a CASA DO MÉDICO 
É A SUA CASA.

Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente

APM Regional SJCampos

Um pouco de respeito

Este ano a APM inovou. Uma de nossas 
atividades mais vistosas é o Baile do Médico, 
em outubro. Uma das mais penosas é negociar 
com os planos de saúde os valores de honorá-
rios médicos. Há outras, menos visíveis, mas 
não menos nobres. Hoje, onde pudermos estar 
para representar, defender, unir os médicos, 
estamos.

Foi por isto que surgiu a idéia de “Conge-
lamento nunca mais”. No mês dos médicos, 
solicitamos reuniões pessoais com diretores 
dos quatro planos de saúde estabelecidos 
em São José dos Campos. Nosso recado foi 
claro, somos a favor da CBHPM que para nós 
é a única maneira ética de remuneração dos 
serviços médicos. Mas propúnhamos para o 
mês de outubro um reajuste dos honorários 
dentro das atuais tabelas. Não pedimos índices, 
apesar de termos direitos legais e contratuais a 
eles. Pedimos um aceno de boa vontade com 
os médicos. Estes mesmos médicos, sem os 
quais, não há plano de saúde.

Fomos recebidos por três, todos médicos, 
colegas, que nos ouviram com atenção. Um 
dos planos nem sequer respondeu aos nossos 
insistentes convites. 

Já per to do baile ficamos preocupados. 
Chegava o momento final e nenhuma resposta. 
Nossa idéia era de que o baile não fosse apenas 
uma festa social, aliás, belíssima, mas um marco 
na nossa atividade. Após o baile, nós, médicos, 
voltamos aos nossos consultórios, onde fazemos 
bem, muito bem, o que sabemos fazer: Medicina. 
Tão bem, que somos nós que vocês, planos de 
saúde, vendem tão bem. E têm lucro!

Deu? Não deu!
“Triste época! É mais fácil desintegrar 

um átomo do que um preconceito”
Albert Einstein

Ao final desta campanha, o muito obrigado 
dos médicos de São José dos Campos à 
Unimed que nos comunicou um aumento de 
18% nos valores da consulta em consultório, 
elevando a consulta bonificada para 42,00. 
Nosso muito obrigado ao Grupo Policlin que 
nos comunicou o aumento do valor da consulta 
em consultório em 10%. Com estes valores 
o Policlin passa a ter sua consulta dentro da 
banda prevista pela CBHPM.

Nosso muito obrigado ao Grupo São José que 
nos ouviu. Continuamos esperando que vocês 
dêem aos médicos que compõem o seu quadro 
um aumento nos valores das consultas.

Em relação ao Vale Saúde, nome fantasia do 
Plano da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
São José dos Campos, lamentamos que nosso 
colega diretor médico não nos tenha recebido. 
A Santa Casa é um dos berços da Medicina 
em nossa cidade e seu distanciamento dos 
médicos é uma pena.

Lembramos uma das frases já impressas 
neste espaço:

Não há planos de saúde, nem hospitais, sem 
médicos e somente nós sabemos e podemos 
fazer o que fazemos: Medicina.

É um absurdo que, dentro do sistema capita-
lista, nós sejamos considerados como o forne-
cedor fácil e sem valor de nossos serviços.

É inadmissível que os honorários médicos 
estejam e continuem congelados.

Os médicos de São José dos Campos 
lamentam.

A Diretoria da APM

Nov/2007��



Artigo
Agenda

• Amithai de Novaes Meira Junior - cirurgia plástica
• Ana Christina de Lazaro Jorge - dermatologia
• Juliana Roberti Pulga - clínica médica

Reflexão e oração
Toda 1ª quarta-feira do mês, no Sanatório Maria 

Imaculada, às 20h, são realizadas reuniões com o 
Padre Paulo Renato, para reflexão e oração (Grupo 
de Oração São Lucas). Endereço: R. Major Antonio 
Domingues, 244 –Centro. Tels. 3911-1554, 3911-
4118, 3921-1688.

A APM Regional saúda e dá boas-vindas a seus novos associados!

Novos Associados

Confira os eventos na área 
de saúde em São José dos 
Campos: 

APM REGionAl

novembro
• Dia 19, das 9h às 16h 

– Plantão Sul América – Tire 
suas dúvidas

Dezembro
• Dia 13, às 15h – Palestra 

dirigida a público leigo: Cân-
cer de Mama

Dr. José Spartaco Vial, na 
Casa do Médico – Av. São 
José, 1187 - Centro

informações:
(12) 3922-1079

A Câmara dos Deputados aprovou 
no dia 31 de outubro, por 299 votos 
contra 111, um substitutivo ao projeto 
de lei complementar (PLP) 01/2003, 
que garante, até 2011, o adicional de 
R$ 24 bilhões para a saúde pública. O 
projeto segue agora para o Senado. 

O substitutivo, de autoria do deputa-
do Guilherme Menezes (PT-BA), muda 
o texto original do PLP 01/2003, que 
determinava repasse à saúde de 10% 
da receita bruta da União. Isto signifi-
caria cerca de R$ 20 bilhões a mais a 
cada ano, valor considerado inviável 
pela equipe econômica do governo.

Baseado na proposta apresentada 
pela base governista na reunião de 
líderes ocorrida pouco antes da vota-
ção, o substitutivo, que regulamenta a 
Emenda Constitucional 29, destinará 
R$ 4 bilhões em 2008, R$ 5 bilhões 

em 2009, R$ 6 bilhões em 2010 e R$ 
9 bilhões em 2011. Desta forma, o 
orçamento da Saúde, que para este 
ano está previsto em aproximadamente 
R$ 50 bilhões, chegará a R$ 72 bilhões 
em 2011.

O projeto aprovado lista ainda as 
despesas que devem ser consideradas 
como ações e serviços públicos de 
saúde – vigilância em saúde; capa-
citação de pessoal do Sistema Único 
de Saúde (SUS); produção, aquisição 
e distribuição de medicamentos, san-
gue e derivados; gestão do sistema 
público de saúde; obras na rede física 
do SUS e remuneração de pessoal 
ativo em exercício no setor – e outras 
que não podem ser custeadas com 
os recursos vinculados pela Emenda 
29 – pagamento de inativos e pen-
sionistas; serviços de saúde para 

servidores; merenda escolar; limpeza 
urbana e remoção de resíduos; ações 
de assistência social e obras de infra-
estrutura.

Segundo o presidente da APM, 
Jorge Carlos Machado Curi, as enti-
dades esperavam que a subemenda 
fosse derrotada, o que não ocorreu. 
“Estávamos apoiando a proposta ori-
ginal, de vinculação orçamentária. Esta 
proposta do governo não atende às 
necessidades da saúde. Mais do que 
nunca temos de nos unir. Tememos 
que isso possa prejudicar a qualidade 
da saúde prestada à população”, 
destacou Curi.

Substitutivo da EC 29 reduz 
verba solicitada para a saúde

Nov/2007 �
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A Vigilância Sanitária de São José dos 
Campos informa que a partir de 03/12/2007, 
as Notificações de Receita A e a Numeração 
para confecção de Notificação de Receita 
B (conhecidas como “chequinho amarelo e 
chequinho azul”), utilizadas pelos profissionais 
médicos e Instituições, por exemplo Hospitais, 
que atuam em São José dos Campos, serão 
fornecidas exclusivamente pela Vigilância 
Sanitária Municipal. 

A Secretaria Municipal de Saúde fará um 
cadastramento obrigatório, de 19/11/2007 
a 01/12/2007, no Poupa Tempo (Shopping 
Colinas) - que funciona de 2ª a 6ª, das 10h às 
20h e aos sábados, das 9h às 15h. Durante 
o cadastramento a entrega dos talões e da 
numeração continuará sendo realizada pela 
Vigilância Sanitária Estadual. Informe-se sobre 
a relação de documentos necessários ao reca-
dastramento na APM Regional - 3922-1079.

Comunicado da 
Vigilância Sanitária

da APM Regional

A Creche Patronato recebeu, 
no dia 17 de outubro, vermífugos 
para as 81 crianças assistidas pela 

instituição. A doação foi feita pelo 
Laboratório Farmoquímica, e en-

tregue pela médica pediatra 
Margarida Isaac.

Doação 
vermífugo

Os médicos de São José 
dos Campos, associados da 
APM Regional, já receberam as 
“bolinhas” para sua importante 
par ticipação no “NATAL SOLI-
DÁRIO DA APM”. As bolinhas 
vermelhas são para brinquedos, 
e as amarelas, para alimento 
não-perecível. 

No verso das bolinhas ver-
melhas há informações sobre a 
criança que receberá o presente 

(sexo e idade). As doações 
serão encaminhadas para a  
Creche Patronato Nossa Se-
nhora Aparecida e Creche Nica 
Veneziani.

As bolinhas deverão ser co-
locadas na árvore de Natal de 
seu consultório, e o paciente 
que quiser ajudar, levará uma 
bolinha. A doação deverá ser 
entregue pelo paciente no con-
sultório ou na Casa do Médico, 

até o dia 03 de dezembro.
O Natal Solidário da APM 

visa proporcionar momentos de 
alegria às crianças, trazendo o 
sorriso e o sonho de Natal no 
rostinho de cada uma. Por isso 
contamos com sua par ticipa-
ção para que juntos possamos 
realizar esse evento.

Caso precise de mais boli-
nhas, entre em contato com a 
APM – tel. 3922-1079.

Dia da
Criança

Dois palhaços muito divertidos fizeram 
a alegria das crianças da Creche Patronato 
em outubro. Para comemorar em grande 
estilo o Dia da Criança, as médicas gine-
cologistas Silvana Morandini e Nereusa 
Lemos vestiram-se a caráter e distribuíram 
presentes doados pelos colegas e pacien-
tes. Lauro Mascarenhas Pinto e Nucélio 
Lemos completaram a turma da alegria.

Natal Solidário


