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Uma noite Gatsby!
O aguardado baile em comemoração ao Dia do Médico, realizado 
anualmente pela APM São José dos Campos, este ano terá como 
tema o filme O Grande Gatsby, convidando os presentes a uma via-
gem no tempo, à Nova York dos anos 20. Serão seis horas de festa 
no dia 20 de outubro (sábado), pontuadas por várias surpresas que 
estão sendo guardadas a sete chaves pelos organizadores. “Tere-
mos momentos diferentes durante o evento e estamos trabalhando 
não só para agradar, como para realmente superar as expectativas 
dos nossos diversos públicos – dos mais jovens aos mais expe-
rientes”, explica Soraia Estácio, da Sol Eventos, coordenadora da 
organização.

Com o desafio de manter a tradição e, ao mesmo tempo, acom-
panhar as preferências das novas gerações, o Baile do Médico 
apresentará, pela primeira vez, duas bandas: a Castello Vintage, 
referência na região, e a badalada Serial Funkers, que tocará após o 
jantar. O cardápio será assinado pelo Buffet Sediari.

O local é outra mudança importante. O baile será realizado no Es-
paço de Eventos do Clube de Campo Santa Rita, recém-inaugurado 
após reformas e modernização. 

Você não pode perder.

Leia mais sobre o Baile do Médico no Editorial (pág.2)

GArAntA Seu ConVite! 
os convites do Baile do Médico 2018  já estão à venda:

O que: Baile dO MédicO 2018
Quando: 20 de outubro (sábado), às 21h

Onde: Espaço de Eventos do Clube de Campo Santa Rita

Bandas: Castello Vintage e Serial Funkers

Buffet: Sediari

1º lote (até 30 de setembro)

•  Sócios: R$ 160,00  •  Não-sócios: R$ 180,00

Reservas por e-mail: apm@apmsjc.com.br, 
telefone: (12) 3922-1079 ou whatsapp: (12) 98303-4682

Patrocínio: Apoio:

Banda Serial 
Funkers
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Baile do Médico 2018

Mais uma vez, a Diretoria da APM São José 
dos Campos prepara com carinho o Baile do 
Médico, tradicional evento da nossa classe. Em 
todos os passos da organização, temos como 
norte os ensinamentos e a experiência da Dra. 
Carmen Quaglia, que por muitos anos esteve 
à frente da coordenação, cuidando de cada 
detalhe e nos presenteando com momentos 
memoráveis. Temos várias novidades em 2018 
e esperamos, assim, corresponder aos anseios 
das diferentes gerações que, com certeza, irão 
prestigiar a festa. 

Além do baile, haverá comemorações durante 
uma semana, de 13 a 20 de outubro. A Semana 
do Médico começa na manhã de sábado (13), 
com atividades esportivas para os médicos e 

SEMANA DO MÉDICO APM SJC
13 a 20/10 Feita para você

Uma semana de eventos 
profissionais, de lazer, 
esportes, cUltUra e arte 
para o médico e sUa família.

sorteio de brindes para os participantes!

Acompanhe a divulgação dos eventos com 
local, data e horário no site da APM SJC 
www.apmsjc.com.br e nas rede sociais: 
facebook.com/apmregionalsjc e 
apmsaojosedoscampos (Instagram).

01 a 30 – exposição Hiroshima

13 – manhã de esportes e lazer

16 – show musical pratas da casa

16 a 18 – painel de arte, com exposição de artistas 
locais e médicos artistas

17 – palestra defesa profissional

18 – missa do médico (igreja são dimas)

18 – show e coquetel do dia do médico

20 – Baile do médico

familiares. Nos dias 16 a 18 (terça a quinta-fei-
ra) realizaremos eventos culturais à noite, na 
Casa do Médico. Encerraremos com o baile, no 
dia 20, às 21h.

A ideia é incrementar e diversificar as ações 
comemorativas, concorrendo para melhor ho-
menagear nossa classe médica, expandindo as 
iniciativas muito bem realizadas por gestões 
anteriores. 

Queremos uma dinâmica de mais participação 
para a Semana do Médico. Para isso, estamos 
criando novas condições de envolvimento, 
procurando atrair a presença do público mais 
jovem. O desafio é grande, pois queremos a 
participação do médico, independentemente da 
idade. Algumas surpresas acontecerão nas fes-
tividades, as quais poderão ser verificadas por 
quem delas participar. Não fique de fora! 

Desejamos que o baile, bem como os demais 
eventos, sejam momentos de encontro e lo-
cais de confraternização entre os colegas; que 
possamos passar momentos agradáveis, con-
versar, trocar ideias, propor mudanças, o que 
muitas vezes não conseguimos no nosso dia a 
dia, como decorrência da rotina diária.

Para este ano contratamos uma especialista em 
organização de Eventos, Soraia Estácio, para 
auxiliar nessa empreitada. Os convites para o 
Baile do Médico já estão à venda na Casa do Mé-
dico (veja informações na pág. 1). Aproveite os 
preços promocionais até 30 de setembro.

Aguardo você em nossas atividades. Até. 
Muito obrigado.
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SUA CONFIANÇA 
É O QUE NOS MOVE 
DIARIAMENTE.

18 DE OUTUBRO
DIA DO MÉDICO

• Av. Andrômeda, 227 - Lj 140 - Jd Satélite 
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana 
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas

São José dos Campos 

• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
Jacareí 

(12) 3797-5411
Central de agendamento

Responsável Técnico: Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal • CRM 28348/SP

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, videolaparoscopia e cirurgia robótica. 

CORPO CLíNICO: Jorge Cezar P. de Castro  |  Marco Antonio Fioravante 
José Ronaldo Bigatão  |  Luiz Antonio Bonetti  |  Mario Henrique Bavaresco

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390
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iMPortAnte
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material pu-
blicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilida-
de do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação de 
conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.



• perseverar para superar os obstáculos porque 
eles são oportunidades;
• criar novos hábitos de sucesso e eliminar há-
bitos sabotadores;
• parar de reclamar, eliminar a procrastinação e 
tomar as ações necessárias;
• utilizar técnicas que as pessoas de sucesso 
utilizam para atingir seus objetivos;
• identificar que o resultado de um mesmo 
evento pode ser positivo ou negativo de acordo 
com a sua reação.

o que: Palestra Princípios, Disciplina e Hábitos 
de Sucesso
Quem: Henrique Vissotto
Quando: 22 de novembro, às 19h
onde: Casa do Médico
informações: (12) 3922-1079 ou
 (11) 95423-8381

PDG em Saúde em parceria com 
a Fundação Dom Cabral
A Fundação Dom Cabral, em parceria com a 
APM São José dos Campos, realiza, a partir de 
5 de outubro, mais uma edição de seu Programa 
de Desenvolvimento de Gestão em Saúde, dirigi-
do a médicos e outros profissionais da área.
O objetivo principal é capacitar, de maneira prá-
tica, os participantes naquilo que é primordial 
para a condução de qualquer negócio no ramo 
da saúde. Para isso são desenvolvidos os módu-
los de estratégia, finanças, processos e pessoas 
em aulas presenciais e intervenções individuais 
para que o aprendizado seja utilizado na prática 
do negócio. 
Diferentemente dos programas eminentemente 
teóricos, no PDG da Dom Cabral, ao final de cada 
módulo, um especialista faz um acompanha-
mento mais próximo do aluno, analisando dire-
tamente o seu negócio. Ou seja, o participante 
aprende a parte conceitual, utiliza as ferramen-

tas da administração durante o workshop e 
ainda é acompanhado por um especialista da 
área que ajuda a aplicar esse conhecimento na 
prática do negócio.
O PDG em Saúde da Fundação Dom Cabral tem 
duração de 8 semanas, com aulas às sextas-fei-
ras à noite e aos sábados.
Aguarde informações detalhadas sobre o pro-
grama e os valores diferenciados para associa-
dos da APM SJC, que serão divulgadas no site 
da Associação e nas redes sociais.

o que: Programa de Desenvolvimento de Ges-
tão em Saúde
Quem: Fundação Dom Cabral e APM São José 
dos Campos
Quando: a partir de 5 de outubro
onde: Hotel Mercure SJC
informações: (12) 3922-1079 (Daniela) ou    
(11) 95423-8381 (Paulo)

Palestra aborda disciplina   
e hábitos de sucesso
Você tem uma visão clara do seu propósito de 
vida? Consegue estruturar suas metas? Estes e 
outros temas ligados à disciplina e aos hábitos 
de sucesso serão abordados em palestra a ser 
realizada pela APM São José dos Campos no dia 
22 de novembro. O palestrante, Henrique Vis-
sotto, é psicólogo e professor universitário nos 
Estados Unidos (veja texto nesta página).
Durante a palestra, ele pretende ensinar como 
fazer para:
• assumir 100% de responsabilidade sobre a 
sua vida e os seus resultados; 
• libertar-se de crenças limitadoras e do negati-
vismo do seu passado;
• criar uma visão clara do seu propósito de vida;
• alinhar a sua paixão com a sua vida pessoal e 
profissional;
• utilizar técnicas de visualização e meditação;

Conheça o palestrante

Henrique Vissotto é um coach, orador motiva-
cional, conselheiro universitário e professor bra-
sileiro que vive nos EUA desde 1996. Formado 
em Psicologia pela Universidade do Tennessee 
(EUA), fez mestrado na Europa, na Universi-
dade de Salamanca (Espanha), cursou MBA 
pela Fundação Getúlio Vargas, já deu aulas em 
grandes universidades americanas e possui Cer-
tificação de Coach. É um dos únicos brasileiros 
certificados pelo Number 1 Business Coach nos 
EUA – Jack Canfield, uma das estrelas do filme 
O Segredo.

Fez cursos em Harvard para aprender como en-
sinar a ter resultados eficazes para seus clientes 
e estudantes. Usando esses métodos, mudou 
a sua vida e de seus alunos e teve seu trabalho 
amplamente reconhecido na sociedade ame-
ricana, ganhando prêmios até então tidos inal-
cançáveis por ele.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence

INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO VALE

Anuncio sangria.indd   1 07/05/2018   11:55:59

c
a
fe

ín
a

AF_QUA-0052-18 – Anúncio Revista APM SJC--10x14cm.pdf   1   03/09/18   14:03

A Fundação Dom Cabral está entre as melhores 
escolas de negócios do mundo pelo Ranking 
Financial Times de Educação Executiva 2017, 
ocupando o 12o lugar geral como a melhor escola 
de negócios do Brasil e da América Latina.

PDG SAÚDE - ProGrAMA PArA DESEnvolviMEnto DE GEStão EM SAÚDE

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

São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

Infraestrutura  
completa 

Equipe médica 
especializada em 
Hematologia Geral 
e Onco-hematologia

Atendimento humanizado 
e personalizado

Laboratório qualificado 
em doenças do sangue

Transplante Autólogo  
de Medula Óssea
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GIRO RÁPIDO

Homenagem
Antonio Celso Escada, conselheiro da APM SJC 
foi homenageado dia 16/8, nas comemorações 
dos 119 anos da Santa Casa. Na foto, Renata Ca-
lado de Souza Lima, David Alves de Souza Lima, 
Antonio Celso Escada, Ivã Molina, provedor da 
Santa Casa, e Antonio Dutra.

AGENDE UMA VISITA

Palestra orientação nutricional
Como e quando prescrever suplementação 
nutricional oral na prática clínica foi o tema da 
palestra realizada na APM São José dos Campos 
dia 16 de agosto. O palestrante foi o Dr. João 
Eduardo N. Salles.

Jornada de Pediatria e nutrição
No dia 27 de agosto, a APM SJC sediou a 1ª Jor-
nada de Pediatria e Nutrição, que teve como 
temas: Entendendo os mil primeiros dias e seus 
impactos na programação metabólica; Fisiologia 
do sistema digestório do lactente e seu amadu-
recimento; e Suplementação: quando intervir? 
Os temas foram apresentados pelos Drs. Tadeu 
Fernandes e Williams Ramos.

la reina Musique é show!
Casa cheia no Black Tie Pub dia 23 de agosto 
para assistir à apresentação da banda La Reina 
Musique, que tem como integrantes os médicos 
Alexandre Tannuri (jazz guitar), Enrico Porto 
(baixo e teclado), Galiano Moura (piano), conse-
lheiro da APM SJC, e Renilton Carlos (saxofone), 
além dos convidados Alberto Cigna (violão e 
voz) e Francisco Hennemann (bateria).

A diretoria da APM São José dos Campos foi 
conferir e aprovou! Música de primeira.

Presentes os diretores Renata Calado de Souza 
Lima, David Alves de Souza Lima, Maura Mota 
Leite e Othon Mercadante Becker.
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ClASSiFiCADoS  |  De médico para médico
• ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de 
saúde, em clínica de alto padrão, com internet, ar condicionado em todas 
as salas, ampla recepção e secretária. Edifício Helbor Offices, Av. São João – 
2375, Conj. 1804, Jardim das Colinas, SJC. Contato: Inês – Tel. 12 41020373 
ou Whatsapp: 12 99623-2228 ou E-mail: contato@espacoecoar.com

• VENDO OU ALUGO prédio comercial em Jacareí/Centro, próximo 
ao Parque da Cidade e bancos. 353 m2 - 8 salas no térreo, 4 salas e um 
salão grande no superior - 6 banheiros. Recepção grande e 3 vagas p/ carros. 
Excelente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc.   
Tel.: (12) 981322223 c/ Terezinha.

• ALUGO horário em consultório montado na Av. Adhemar de Barros 
/Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de consulta, com-
putador, prontuário eletrônico, luz, telefone, Internet wi-fi. Valor R$ 350R$/
mensal por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da manhã 
de 9h-12h. A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e 
buscamos parceiras com outras especialidades.    
Contato: Ana Catarina: (12) 99655-6009 / Luiz Gustavo: (12) 99715-0145

• ALUGO - apto 1 dormitório, mobiliado com geladeira, fogão, máq. lavar 
roupa, máq. lavar louça, microondas etc. Ed. Special Place, Av. Ademar de 
Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 996201919 (Lázaro).

• ALUGO – períodos em um Centro Médico, no Edifício Tech Tower, na 
Av. Dr. Nelson D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas, 
tel. (12) 3943-3570

• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no 
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mo-
biliada, 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 Andrôme-
da, 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 ESAOTE. 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 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 - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de 
Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

• 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. 

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

• ALUGO – sala comercial de 51m², pronta, com piso, teto, luminá-
rias 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.

Cine Debate está de volta
A exibição do filme Hipócrates, produção fran-
cesa de 2015 dirigida por Thomas Lilti, marcou a 
volta da programação do Cine Debate, organiza-
da pela APM São José dos Campos, no dia 30 de 
agosto. A ideia é apresentar temas de interesse 
do médico, promovendo o debate e a discussão 
entre os presentes.
Em Hipócrates, Benjamin (Vincent Lacoste) é 
residente no mesmo hospital em que seu pai 
(Jacques Gamblin) trabalha. Um dia, ao ser 
chamado no plantão, ele atende um paciente re-
gular, apelidado de Tsunami (Thierry Levaret). 
Como não havia como fazer um exame devido ao 
aparelho necessário estar quebrado, Benjamin 
apenas receita um analgésico. No dia seguinte, 
ao chegar ao hospital, descobre que o paciente 
morreu. Devastado pela notícia, ele é protegido 

pelo pai, que divulga a todos que o filho havia 
feito o tal exame. Esta situação atinge em cheio 
a autoconfiança de Benjamin, especialmente 
quando precisa lidar com outro residente, Abdel 
(Reda Kaleb), que veio de outro país e mora em 
um alojamento no próprio hospital.

Julieta e Gilberto Benevides, secretário, Othon 
Mercadante Becker, vice-presidente, João Manuel 
Maio, diretor cultural, e David Alves de Souza Lima, 
presidente da APM São José dos Campos

Sessão teve até pipoca, servida pelo diretor 
cultural João Manuel Maio

7

Da esq. Para a dir.: Galiano Brazuna Moura, Alexandre 
Tannuri Faleiros, Pedro e Maura Mota Leite, David Alves 
de Souza Lima, Renata Calado de Souza Lima, Viviane 
Moreira Peixoto e Alberto Cigna

La Reina Musique em ação, com os médicos Alexandre 
Tannuri Faleiros, Galiano Brazuna Moura, Alberto Cigna 
e Enrico Porto

Casa cheia para prestigiar a apresentaçãoAlberto Cigna, Maura Leite, Renata e David Souza Lima 
e Galiano Moura



Exposição apresenta arte em papel
A APM São José dos Campos hospeda neste mês de setembro a exposição Pitaccium. Sandra Teixeira e 
Del Aquino apresentam trabalhos feitos com papel, utilizando técnicas diferentes.

Sandra Teixeira trabalha com a técnica de arquitetura do papel, criada e desenvolvida pelo artista Enrique 
Rodríguez, da Universidade do Papel. Atuando como arte-educadora há 22 anos, Sandra começou há 
pouco tempo a trabalhar com papel. Seus trabalhos evidenciam as cores as linhas e as cores, elementos 
importantes na linguagem das artes visuais.

Del Aquino utiliza a colagem para criar suas obras. A série Os Quatro Elementos, que estará exposta na 
Casa do Médico, surgiu a partir de uma pesquisa do artista/educador, realizada em 2006 quando, sen-
tindo a necessidade de apresentar para seus alunos referenciais artísticos que explorassem as cores, 
resolveu, ele mesmo, criar as obras com materiais simples, que estivessem ao alcance de qualquer um 
no ambiente escolar. Seu trabalho traduz uma simplicidade carregada de sentidos.Vale a pena visitar. 

o que: Exposição Pitaccium

onde: Casa do Médico (Av. São José, 1187), das 9h às 16h

Quando: até 21 de setembro

ARTE & CULTURA

Obra em arquitetura do papel, 
de Sandra Teixeira

Mandala feita com a técnica arquitetura 
do papel, por Sandra Teixeira

Os quatro elementos, 
colagem de Del Aquino

vídeo da APM SJC
Vem aí o concurso cultural 
da APM São José dos Cam-
pos para produção de vídeo 
institucional da Associação. 
Aguarde regulamento, a 
ser publicado em nosso site 
www.apmsjc.com.br  

A página da APM São José dos Campos mudou para 
facebook.com/apmregionalsjc. Curta a nossa pági-
na e fique por dentro das atividades da Associação! 

Agora também temos perfil no Instagram: 
apmsaojosedoscampos. Siga-nos!

Facebook e Instagram

A APM É livrE PArA DEFEnDEr 
o MÉDiCo E A MEDiCinA

Para ser livre, precisa ser forte. 
Seja sócio da APM. Ligue: 3922-1079

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

novos associados

• André Luiz Schutzenberger Torres
Medicina do Trabalho
• Fernanda Nardon Soares
Medicina Física e Reabilitação
• Karolina Pinto Pelegrini Cancela
Radiologia
• Valquíria Roveran
Ginecologia e Obstetrícia
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