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CLASSIFICADOS

De médico para médico

Petrobras  100,00

Sul América  90,00

Bradesco  89,60

Policlin  70,00

Unimed SJC  70,00

Unimed Intercâmbio  70,00

Grupo S. José Saúde  50,00

TABELA DE HONORÁRIOS

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, 
DOUTOR?

Fonte: médicos associados da APM SJC

NOVOS ASSOCIADOS

 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 multimí-
dia 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, 

Cartório, 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 
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.
- 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 

científica, 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 
conjunto 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 oportunidades 
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

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

O mural “Dos ares, das águas, dos lugares”, instalado no saguão de en-
trada da Casa do Médico, sede da APM São José dos Campos, foi restaurado 
em outubro pelo seu autor, o artista plástico George Rembrandt Gutlich. 
Embora estivesse bem conservado quanto à integridade dos pigmentos, o 
painel sofreu ao longo dos anos com ações mecânicas: arranhões, esfolados 
e pequenas fragmentações esparsas. “Os procedimentos de restauro foram 
de limpeza, reintegração do suporte em argamassa de cal e areia e anastilose 
(reconstituição de partes existentes, mas deslocadas, utilizando novos 
materiais em caso de os originais não estarem disponíveis) da superfície 
pictórica por retoques e velaturas, que trouxeram de volta a aparência 
original”, explicou Gutlich.

A obra é um afresco seco - técnica intermediária entre a pintura mural e 
o afresco. Sobre uma base de cal e areia, o artista trabalhou com pigmentos 
à base de água, que penetram na massa, tingindo a parede. O mural, de 
16 metros quadrados, é inspirado em livro homônimo de Hipócrates, que 
aborda a importância e a influência do meio ambiente nas condições de 
saúde do homem. “Dos ares, das águas, dos lugares” é também uma refe-
rência ao Banhado - conhecido pelas suas zonas encharcadas e a constante 
bruma matinal -, que compõe a bela vista da sede da APM.

O artista plástico George Rembrandt Gutlich nasceu em São José dos Campos (SP) em 1968. Bacharel em Pintura, é mestre 
em Ciências Ambientais, com dissertação “Arcádia Nassoviana. Natureza e Imaginário no Brasil holandês” pela Universidade de 
Taubaté. É doutor pelo Instituto de Artes da Unicamp, com tese “Teatro da Memória: a eloquência das ruínas na paisagem urba-
na”. Em 2015, concluiu pós-doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal. Atualmente, é professor de Gravura em metal 
no Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG).

Artista gravador atuante, Gutlich participa de exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior, trabalhando 
também na curadoria de projetos e exposições de arte. Mantém, com Fabio Sapede, o Atelier de Arte De Etser, no bairro de 
Santana, em São José dos Campos.

Em outubro foram concluídas a repintura da Casa do Médico e as obras de alteração do portão do 
estacionamento. Com o objetivo de tornar mais segura a entrada dos veículos na sede da APM Regional, 
o portão foi deslocado da rua Rui Dória para a via lateral, que dá acesso à avenida Madre Tereza.

Alan Kubacki Camargo - acadêmico
Ana Priscila Laurentino R. Miranda - pediatria
André Campos Benedetti - acadêmico
Amanda Marques Lima - acadêmica
Ana Beatriz Siste Machado - acadêmica
Ana Clara Barbosa C. Lamparelli - acadêmica
Ana Clara Lescura Guedes Silverio - acadêmica
Ana Flávia do Nascimento Guardiano - acadêmica
Anne Josiele Alves Dantas - acadêmica 
Ariadna Luana de Oliveira - acadêmica
Barbara de Moraes Silva - acadêmica
Bianca Mello de Lucca - acadêmica
Bruna Garbilini Cavalcanti - acadêmica
Bruno Carazza Carvalho - acadêmico
Bruno de Paula Rosa Rocha - acadêmico
Camila Mozart de Jesus Ferreira - acadêmica
Camila Yumy Catenacci - acadêmica
Carolina de Mello Miranda - acadêmica 
Carolina Rodrigues Silva Lima - acadêmica
Débora Matos Machado - acadêmica
Diego Hamzagic Mendes - acadêmico
Edson Jorge Filho - acadêmico
Elisângela Marques Borges - acadêmica
Estevão Pioli Barci - acadêmico
Fernanda Gabriela Soares Elias - acadêmica
Fernanda Melani Dias Ferreira - acadêmica
Gabriela Toledo Catão - acadêmica
Gabriella Cembranelli Borges - acadêmica
Gabriel Mizutani Takara - acadêmico
Gabriel Pereira - acadêmico
Giovana de Lima Gama - acadêmica

Gisele Parreira Brianezi - acadêmica
Giulia Chagas Beluomini - acadêmica
Giullia Nishimori - acadêmica
Heitor Henrique Dias - acadêmico
Isabela Simplicio de Oliveira - acadêmica
Isabella Tiemi Auchan Kanashiro - acadêmica
Isis Akiko Yamashita - acadêmica
Jaqueline Aparecida de Castro - acadêmica
João Pedro Marques Gerab - acadêmico
Julia Bueno Caetano - acadêmica
Julia Coletti - acadêmica
Julia Marilia de Souza Lara - acadêmica
Juliana Fernandes de Almeida - acadêmica
Karen Kallas Pinto - acadêmica
Karolina Garcez Silva - acadêmica
Lais Cristina Piaia Certo - acadêmica
Lais Gabrielle Xavier Guedes - acadêmica
Lais Rangel Tsujimoto - acadêmica
Lara Amaral Vaqueli - acadêmica
Lara Dias Cardoso Ribeiro - acadêmica
Larissa Pinto Ferraz - acadêmica
Leonardo Salmaso Jannis - acadêmico
Letícia de Oliveira Pinto - acadêmica
Letícia Ricardo Diamantino - acadêmica
Lilian Fujita - acadêmica
Lisandra Azevedo Soares - acadêmica
Lorain Geara Luis Lopes - acadêmico
Lucas Magalhães Barbosa - acadêmico
Luna Diniz Pereira - acadêmica
Marcela Bartolomeu Cantini – acadêmica
Marcela Franco Rios - acadêmica

Marcela Ribeiro Viola – recém-formada
Marcella Hasmann Lanzoni - acadêmica
Marcelo Bittencourt Amorim Filho - acadêmico
Maria Beatriz Lany Cobra Borges - acadêmica
Maria Luiza Bellon Luizett - acadêmica
Mariana Cunha Tadini Figueiredo - acadêmica
Maura Felissa Neves Silverio Da Silva - acadêmica
Miriam Cristina Ribeiro Ferreira - acadêmica
Monique Garcia - acadêmica
Nathalia Gregório B. Tavares - acadêmica
Nicole Larissa Fernandes - acadêmica
Paola Aparecida de Campos Elache - acadêmica
Patricia Moraes Coelho - acadêmica
Paula Fernandes Soares - acadêmica
Paula Henrique Netto - acadêmica
Pietra Diniz Pereira - acadêmica
Priscila Garroni Moreira Franco - acadêmica
Rafael Correa Tavares - acadêmico
Rafael dos Santos Rosa Junior - acadêmico
Rafaela Fernandes de Camargo - acadêmica
Rafaela Tahan Santiago Alves - acadêmica
Rafaella Antunes dos Santos - acadêmica
Rodolfo da Silva Fossa - acadêmico
Rodrigo Correa F. Rodrigues Alves - acadêmico
Sofia Amadeu Loureira - acadêmica
Sophia Yoshimi Sugimoto - acadêmica
Tainara Kawane de Souza Takemura - acadêmica
Tamires Carolina Guerra - acadêmica
Tatiene Sardinha Juvenal De Almeida - acadêmica
Theo Eduardo Moreira de Souza - acadêmico
Vera Lucia dos Santos Neiva - acadêmica

Victor Hugo Pereira Silva
acadêmico
Victoria Calderon Faria Felipe
acadêmica
Victoria Moraes Mendes de Souza 
acadêmica
Vinicius de Calasans Timaco
acadêmico
Virginia Elisa de Faria Felisardo 
acadêmica
Yara Arena Boscayno Teixeira
acadêmica
Yago Vicente Viana Silva
acadêmico

ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobi-
liada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e 
TV.  Av. Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis 
por R$ 980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. 
End.: R. Francisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do 
Espaço Andrômeda, Jd. Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). 
Dra. Natalia Plonski.

VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo 
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19" e acessórios da marca ESAOT. 
Valor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD 
Doppler. Contém: 1) Transdutor Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor 
Cardíaco Setorial PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema 
MedWare. Contato Cel. e Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.

ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m2, sala 77, 7º 
andar, edifício Cinelândia (Praça Afonso Pena). Condomínio valor 
baixo. Falar com Rosalina – (12) 99620-1919.

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 50 
m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, 
sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 
/ Email: elainegorg@yahoo.com.br 

ALUGO horários em consultório médico com secretária, wi-fi, duas 
salas de atendimento, recepção e sala de espera. Decoração em alto 
padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. Edifício Le Classique. 
Tratar pelo telefone 12 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.

ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão do Rio 
Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr. Paulo de Tarso.

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 
transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. Contato: 
Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Al-
meida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado 
para pequenas cirurgias. Contato com Francisco 12-3652-4204/98848-
4886.

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, luminárias 
e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha Office Place, Rua 
Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da 
locadora de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias 
ficarão a critério do inquilino, negociáveis (desconto no aluguel). 
Contato: 12 – 39213226 / 39411294 / 12-981085555.

ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de 
Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.

ALUGO sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo 
Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

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

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, 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 dormitórios, 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.

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas a seus novos associados! Bem-vindos, acadêmicos!

Filho da terra

A fachada da Casa do Médico, que ganhou nova pintura 

O mural foi uma doação do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São 
José dos Campos, quando da reforma e ampliação da Casa do Médico (cons-
truída em 1968), realizada em 1999, nas gestões de Hélio Alves de Souza Lima 
e Marco Antônio Fioravante.

Nova entrada

O Grupo de Estudos do Desenvolvimento Econômico Social e Político (Gedesp) de 
São José dos Campos, integrado por instituições associativas de classe e empresariais da 
cidade, reuniu-se no dia 7 de novembro na Casa do Médico. A APM São José dos Campos 
esteve representada pelo seu presidente, David Alves de Souza Lima. O delegado da APM 
Sérgio dos Passos Ramos também representa a Associação junto ao Gedesp.  

Gedesp

AGENDE UMA VISITA

Feliz Aniversário!
Devido a problemas técnicos no computador da APM São José dos Cam-

pos, deixamos de publicar nesta edição a lista de aniversariantes de dezembro. 
Pedimos desculpas.

O mural do saguão de entrada da APM São José dos Campos foi restaurado em outubro
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A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP  |  (12) 3923-1002  |  3519-3390

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence

INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE

A melhor parte 
do Natal é estar ao lado 
das pessoas que amamos! 

A Unimed SJC 
deseja à todos um 
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Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista  - CRM 70671
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SAÚDE PÚBLICA CAMPANHAEDITORIAL CIÊNCIA

SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Serviço de 
Hematologia
excelência no diagnóstico e 
tratamento de doenças do sangue 
há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

Infraestrutura completa 

Equipe médica especializada em 
Hematologia Geral e Onco-hematologia

Atendimento humanizado e 
personalizado

Laboratório qualificado em doenças  
do sangue
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São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304
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Que o Natal seja 
festejado em paz 
e harmonia e que 
o Ano Novo seja 
recebido com 
esperança e amor.
Boas Festas!

Diretoria da APM 
São José dos Campos

A empresa CHC Gestão em Saúde, com sede em São 
José dos Campos, assinou no dia 7 de novembro um 
contrato com a Prefeitura para ofertar 19.840 consultas 
médicas na rede básica até o final do ano. Além desta 
empresa, outras duas empresas de médicos já haviam 
aderido em setembro ao credenciamento, oferecendo 
mais de 5 mil consultas nas áreas de clínica médica, 
ginecologia e pediatria nas unidades básicas de saúde 
do município. 

O credenciamento para contratação de consultas 
médicas foi a alternativa encontrada pela Prefeitura 
para suprir a falta de profissionais na rede básica, ga-
rantindo mais agilidade no atendimento à população. O 
valor a ser pago será de R$ 28 por consulta. Esse valor é 
maior do que a tabela paga pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), que é de cerca de R$ 10 por consulta.

A CHC Gestão em Saúde presta serviços desde 2016 
e conta com 247 médicos cadastrados. A empresa atua 
em unidades de pronto atendimento da região.

O credenciamento para contratação de consultas 
médicas continua aberto para outras empresas ou 
médicos com registro de pessoa jurídica. Inicialmente, 
o edital prevê a contratação de 110 mil consultas por 6 
meses, podendo ser prorrogado por até 5 anos. 

Os interessados deverão encaminhar os docu-
mentos para credenciamento, acompanhados de 
requerimento assinado pelo representante legal, para 
a Comissão Permanente de Licitações e Credencia-
mentos, na sede da Secretaria de Saúde (Rua Óbidos, 
140 – Parque Industrial, região sul).

Além dessas novas consultas credenciadas, a rede 
municipal também terá o reforço de 323 servidores 
efetivos que estavam no Hospital de Clínicas Sul, sendo 
60 médicos. Após a celebração do novo contrato de 
gestão, os servidores serão remanejados para outras 
UBSs e UPAs, com o objetivo de reforçar e agilizar o 
atendimento à população, principalmente onde há 
maior demanda.

Cremesp quer 
exame obrigatório 

para recém-formados
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 

lançou no final de outubro uma campanha pela obrigatoriedade do Exame 
para recém-formados, realizado há 13 anos pelo órgão. A petição pode ser 
assinada pela Internet, acessando o site www.exameobrigatorio.com.br

Para participar, basta inserir nome e endereço de e-mail. A meta é 
alcançar um milhão assinaturas, a serem encaminhadas ao Congresso 
Nacional solicitando a aprovação da lei de obrigatoriedade, a exemplo do 
que hoje existe para o exercício do Direito, por meio do exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).

A petição está disponível por prazo indeterminado e, além de acessá-la 
pelo link, é possível acompanhar e compartilhar, por meio das redes sociais 
do Cremesp, as novidades sobre o assunto.

O Exame do Cremesp é aplicado por meio de teste cognitivo, abran-
gendo as áreas essenciais da Medicina, com ênfase nos conteúdos básicos 
imprescindíveis ao bom exercício profissional. A prova é composta de 120 
questões de múltipla escolha, contendo as áreas de Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Pública, Epidemio-
logia, Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas. Alunos de Medicina de 
todo o país podem participar do Exame do Cremesp.

No dia 10 de dezembro foi realizada a entrega do 

Prêmio Nobel, em cerimônias realizadas em Oslo e 

em Estocolmo, na Suécia. Este ano, os ganhadores na 

área de Medicina foram os americanos Jeffrey C. Hall, 

Michael Rosbash e Michael W. Young, por suas “desco-

bertas dos mecanismos moleculares que controlam o 

ritmo circadiano” – conhecido como relógio biológico.

Os três pesquisadores isolaram o gene que controla 

o ritmo biológico diário, ao codificar uma proteína que 

se acumula nas células durante a noite e se degrada 

durante o dia. Além disso, identificaram componentes 

adicionais das proteínas que influenciam no relógio 

interno das células.

Hall nasceu em Nova York em 1945 e trabalha na 

Universidade americana de Maine; Rosbash nasceu no 

Kansas em 1944 e trabalha na de Waltham, enquanto 

Youg, nascido em 1949 em Miami, trabalha na novaior-

quina Universidade Rockefeller.

O valor do prêmio é de 9 milhões de coroas suecas 

(US$ 1,1 milhão), a ser dividido entre os premiados. Este 

ano, a fundação aumentou o montante das distinções 

do Nobel, pela primeira vez em cinco anos.

Prefeitura contrata 19,8 mil consultas Os mecanismos 
do ritmo 

circadiano

Reprodução de arte publicada no jornal Folha de S.Paulo (Ciência) em 02/10/2017

A razão de ser de qualquer associação são seus 
associados. Ela exerce o papel de incentivar indiví-
duos a se reunirem livre, voluntaria e espontanea-
mente, em torno de objetivos comuns. A instituição 
associativa, então, representa os interesses de seus 
associados, com o principal intuito de satisfazer 
as necessidades comuns a esse grupo, contando 
sempre com a cooperação de seus membros. 

O associativismo parte do princípio de que o tra-
balho conjunto fortalece e facilita a busca de soluções 
e desfechos melhores para a resolução de conflitos que 
surgem e que a vida em sociedade nos impõe. 

A Missão da APM é representar os interesses da 
classe médica, fortalecendo-a nos âmbitos político, 
científico e social, de forma a favorecer o bem-estar 
da sociedade.

Nossa Visão é ser modelo de excelência de 
entidade representativa da classe médica.

Nossos Valores passam principalmen-
te por Comprometimento,  Credibil idade   

Por que ser sócio e 
participar da APM

Dignidade Ética, Responsabilidade Social, Tradição 
e Transparência.

No dia 29 de novembro, a APM SP completou 
87 anos de fundação, data representativa da tradi-
ção de uma entidade que em breve completará um 
século de vida.

Além dos benefícios mencionados no início 
deste texto, há uma série de vantagens mais espe-
cíficas em fazer parte da APM, conforme pode ser 
verificado com detalhes na seção “Por que ser sócio 
da APM”, neste jornal. Adicionalmente, o site da 
APM SP na Internet (www.apm.org.br) traz uma 
ampla gama de serviços e benefícios oferecidos 
aos associados nas áreas de prestação de serviços, 
educação médica continuada, cultura e lazer, defesa 
profissional, entre outros.

Convido os colegas a refletir sobre os pontos 
aqui colocados e a divulgar, conversar com outros 
colegas repassando tais informações, para tentar-
mos aumentar o nosso número de associados da 

APM São José dos 
Campos. Juntos, so-
mos mais fortes.

David Alves de 
Souza Lima

Presidente
APM São José 

dos Campos

Diretores da APM São José dos Campos par-
ticiparam, no dia 27 de novembro, de reunião da 
área de Defesa Profissional na APM São Paulo. Da 
esquerda para a direita: Prof. José Carlos Prates; 
David Alves de Souza Lima, presidente da APM 
SJC; Israel Diamante Leiderman, diretor de De-
fesa Profissional da APM SJC; José Luiz Gomes do 
Amaral, presidente da APM SP; Othon Mercadante 
Becker, vice-presidente da APM SJC; João Sobrei-
ra de Moura Neto e Marun David Cury, diretores 
de Defesa Profissional da APM SP.

Presidente – David Alves de Souza Lima
• Vice-presidente - Othon Mercadante Becker 
• 1ª Tesoureira - Djanete Barbosa de Melo 
• 2ª Tesoureira – Juana Montecinos Maciel 
• 1ª Secretária – Maria Margarida F. Alves Isaac 
• 2º Secretário – Gilberto Benevides 
• Dir. de Defesa Profissional – Israel D. Leiderman 
• 1º Diretor Científico – Fabio R. da Silva Baptista 
• 2º Diretor Científico – Anderson Freitas da Silva 
• 1º Dir. de Comunicações – Helio A. de Souza Lima 
• 2ª Diretora de Comunicações – Nathalia Caterina 
• 1ª Dir. Social – Renata Lucia Calado Souza Lima 
• 2ª Diretora Social – Carmen Thereza Pricoli Quaglia 
• 1º Diretor Cultural – João Manuel Maio 
• 2ª Diretora Cultural – Maria Beatriz de Oliveira 

• 1º Dir. de Esportes – Renato Polli Veneziani Sebbe 
• 2º Diretor de Esportes – Maurilio José Chagas 
• Conselho Fiscal (titulares) 

Galiano Brazuna Mouram / Luiz Alberto Siqueira 
Vantine / Antonio Celso Escada 

• Conselho Fiscal (suplentes) 
Odeilton Tadeu Soares / Roberto Schoueri Junior 

• Delegados junto à APM Estadual 
Francir Veneziani Silva / Sérgio dos Passos Ramos

• Jornalista 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

Órgão Informativo da Associação Paulista de Medicina São José dos Campos
www.apmsjc.com.br


