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O QUAGLIA AGORA É LABORATÓRIO SABIN
Para oferecer a excelência em serviços de saúde, o Sabin sabe que é preciso inovar em 
todos os detalhes. Por isso, está sempre trazendo melhorias que proporcionam ainda mais 
qualidade ao seu atendimento. 
Em São José dos Campos, foram implementadas várias inovações, como o serviço de 
vacinas para todas as idades e a ampliação do Núcleo Técnico Operacional, permitindo a 
prática de novas metodologias e a oferta de um portfólio com mais de 3000 exames. O 
Sabin oferece também o serviço de Assessoria Científica, um canal direto com os médicos 
para esclarecer dúvidas sobre exames laboratoriais, resultados, exames disponíveis e 
discutir casos clínicos, com uma equipe multidisciplinar especializada. Tudo para trazer 
mais qualidade e confiança no cuidado à saúde de seus clientes.

PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE,
O SABIN CUIDA DE CADA DETALHE.
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Tel: (12) 3878-4244 
www.holhosdovale.com.br

O Hospital de todos 
os Oftalmologistas!

- Melhores soluções, especialmente em 
  cirurgia do segmento posterior e anterior 
  com alta qualidade de imagem.

O resultado: mais conexão entre
o cirurgião e o foco da cirurgia.

A Evolução na Microcirurgia Ocular 

Alta tecnologia no
 Hospital de 

Olhos do Vale.
Microscópio Leica M844 F40 
(Nova aquisição)

- Imagens anatômicas coloridas com as 
  melhores caracteríscas de iluminação, 
  contraste, nidez e realismo.

- Câmera de alta definição para 
  gravação de imagens em HD.

NOVOS ASSOCIADOS CLASSIFICADOS

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

• Cristiane Borges Barra Moura – endocrinologia pediátrica
• Emma Gabriella Farkas – medicina do trabalho/ Saúde Pública
• Livia Tiemi Cavicchioli Tateyama – clínica médica
• Marcelo Milone Silva – pediatria / oncologia pediátrica

ENTRADA FRANCA
 
Debatedores: 
Antonio Celso Escada, Diretor Cultura Associação Paulista de Medici-
na São José dos Campos 
Hélio Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Conselheiro Fiscal Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 
David Alves de Souza Lima, Psiquiatra e Vice Presidente da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – Diretor Cultural Asso-
ciação Paulista de Medicina São José dos Campos 

Associação Paulista de Medicina – Regional da São José dos Campos 
Endereço: Avenida São José 1187 - Centro – S.J.Campos 
Auditório Antonio Mazzuco 
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou saojosedoscampos@apm.org.br
não há necessidade de reservas

2016

Sessões de filmes e debates com 
convidados especializados nos 
temas abordados. 25 de fevereiro (quinta-feira) 20h 

ESPOSAMANTE 
ITA, 1977 – Comédia/Drama. 106 min. Dir.: Marco Vicario. 
Com: Laura Antonelli, Marcello Mastroianni, Leonard Mann.

24 de março (quinta-feira) 20h 

12 HOMENS E UMA SENTENÇA
EUA, 1957 – Drama. 95 min. Dir.: Sidney Lumet. 
Com: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler.

29 de abril (quinta-feira) 20h 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO 
EUA, 1957 – Drama/Policial. 116 min. Dir.: Billy Wilder. 
Com: Ian Wolfe, Norma Varden, Ruta Lee.

19 de maio (quinta-feir) 20h 

UM HOMEM, UMA MULHER
FRA, 1966 – Romance. 100 min. Dir.: Claude Lelouch. 
Com: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh. 

23 de junho (quinta-feira) 19h30 

CIDADÃO KANE 
EUA, 1941 – Drama. 119 min. Dir.: Orson Welles. 
Com: Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead.

21 de julho (quinta-feira) 20h 

ESSE OBSCURO OBJETO DO DESEJO
FRA/ESP, 1977 – Drama/Romance. 105 min. Dir.: Luis Buñuel. 
Com: Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina. 

18 de agosto (quinta-feira) 20h 

CREPÚSCULO DOS DEUSES 
EUA, 1950 – Drama/Romance.110 min. Dir.: Billy Wilder. 
Com: William Holden, Gloria Swanson, Erich Von Stroheim.

22 de setembro (quinta-feira) 20h 

AS INVASÕES BÁRBARAS 
FRA/CAN, 2003 - Comédia dramática. 99 min. Dir.:  Denys Arcand. 
Com: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Louise Portal.

20 de outubro (quinta-feira) 20h 

O ANJO AZUL
ALE, 1930 – Drama/Comédia Musical. 94 min. Dir.: Josef Von 
Sternberg. Com: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Roland Varno.

17 de novembro (quinta-feira) 20h  

O PADRE 
GBR, 1994 – Drama. 105 min. Dir.: Antonia Bird. 
Com: Tom Wilkinson, Cathy Tyson, Robert Carlyle.

PROGRAMAÇÃO

DEBATEDORES: 
Antonio Celso Escada, diretor cultural da Associação 
Paulista de Medicina São José dos Campos 

Hélio Alves de Souza Lima, psiquiatra e conselheiro 
fiscal  da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos 

David Alves de Souza Lima, psiquiatra e vice-presidente 
da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos  

ORGANIZAÇÃO:
João Manuel Faria Simões de Carvalho Maio – diretor 
cultural da Associação Paulista de Medicina São José dos 
Campos 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Auditório Antonio Mazzuco
Avenida São José 1187, Centro
São José dos Campos / SP 
3922-1079 ou 3922-4666
apm@apmsjc.com.br ou 
saojosedoscampos@apm.org.br

REALIZAÇÃO:

Não há necessidade de reservas

ENTRADA FRANCA

Tabela de honorários
QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?

2016

Agora, você pode assistir em casa aos filmes exibi-
dos no Cine Debate da APM! Os DVDs estão dispo-
níveis na videoteca da Casa do Médico. Informe-se 
pelo tel. (12) 3922-1079 ou apm@apmsjc.com.br

Fonte: Holerites de associados da APM

Em parceria com a APM São José dos 
Campos, a Univap inicia em setembro seu 
primeiro MBA Profissional, dirigido a profis-
sionais da saúde (veja detalhes nesta página). 
O curso apresenta uma proposta inovadora, 
oferecendo uma ampla e abrangente forma-
ção profissional em Gestão da Saúde. 

Dentre os diferenciais, destacam-se a 
utilização da arte, da cultura e do lúdico como 
apoio ao desenvolvimento dos temas, e o si-
mulador empresarial de gestão – ferramenta 
que possibilita a criação e o gerenciamento 
das atividades profissionais. Segundo os 
organizadores, a metodologia, totalmente 
baseada na ciência da educação do adulto - a 
Andragogia - pode elevar o índice de aprendi-
zado para valores superiores a 80%.

“A ideia é quebrar paradigmas em as-
pectos fundamentais da carreira do médico 
e de outros profissionais de saúde”, explica 
o médico David Alves de Souza Lima, vice-
-presidente da APM São José dos Campos. 
“Possuir uma boa rede de relacionamentos, 
administrar bem o tempo e manter a autoes-
tima elevada, por exemplo, são competências 
que agregam valor e impulsionam a atuação 
e o desempenho do profissional”.

A questão da autoestima, particularmen-

te, está relacionada à valorização da Marca 
Pessoal, não no sentido da promoção indi-
vidual, mas sim visando ao reconhecimento 
de atitudes, comportamentos e habilidades 
positivas pelos diversos públicos de interesse 
– não só os clientes, mas a sociedade como 
um todo. “Não é uma tarefa fácil para as pes-
soas trabalhar e projetar para o mundo aquilo 
que têm de melhor e melhorar tudo aquilo 
que consideram que já fazem bem”, reconhece 
Albert Bousso, coordenador andragógico do 
MBA em Gestão da Saúde. “Mas isso pode 
facilmente ser aprendido e a metodologia 
de ensino-aprendizado que desenvolvemos 
para estruturar os nossos MBA’s proporcio-
nam um alto grau de qualidade e resultados 
que serão vivenciados profundamente pelos 
participantes”.

Outro diferencial do MBA em Gestão 
da Saúde está nos trabalhos de conclusão 
do curso. As atividades serão direcionadas 
para que sejam aplicadas a projetos rela-
cionados à área de Saúde Pública e Privada, 
com foco em nossa região. Assim, o curso 
contribuirá, também, para a melhoria da 
qualidade de vida da população, além de 
servir como Consultoria Interna para as 
empresas participantes.

APM e Univap lançam 
MBA inovador na área de saúdeMUDANÇA DE ENDEREÇO

Débora Gonçalves Vieira de Freitas (cirurgiã geral e especialista em 
motilidade digestiva – manometria e pHmetria esofágica) comunica 
mudança de endereço: Av. Cassiano Ricardo, 319 - sala 103 - Parque Re-
sidencial Aquarius - São Jose dos Campos. Tel: 12 3204-4788

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

ALUGO – apartamento dois dormitórios, Condomínio Vermont, Vila Adyana, semi mobiliado, cama nos 
quartos (sem colchão), mesa com seis cadeiras, sofá, armários, geladeira, fogão, sugar, máquina de lavar. Tudo 
novo. Sala de ginástica, sauna, duas piscinas área de lazer com churrasqueira, salão de festas, duas vagas de 
garagem. Contato: Rosali – 99620-1919

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almeida 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.

VENDO KIA Sportage 2008-2008, com 63.000 km, pneus trocados aos 50.000 km, bateria nova: R$ 30.000,00. 
Única dona, todas revisões na KIA (última em dezembro). Contato: Francisco José Hennemann Neto. Tel. 
(12) 3921-3226 / 3941-1294 / 98108-5555.

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

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, 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.

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 ginecológicos, 
estacionamento e recepção. Maiores informações (12) 3921-6270 ou (12) 99755-0761, Dr. Paulo.

• As novas estratégias da gestão profissional. Simuladores 
Empresariais de Gestão

• Metodologia Científica.
• Novos paradigmas na Gestão de Pessoas. 
• Criatividade, Comunicação e Marketing aplicados nos 

serviços da saúde.
• Habilidades gerenciais do profissional da saúde pública 

e privada.
• Captação, interação e fidelização de pacientes.
• Dimensão e aplicação dos sistemas de informação.
• Finanças e Gestão financeira aplicada à área da saúde.
• Gerenciamento de doenças; Enfoque Preventivo; 

Atividades Físicas como Prevenção de Doenças.
• Empreendedorismo, inovação, projetos e organização de 

novos negócios.
• Relacionamento com planos de saúde, laboratórios e 

fornecedores; Home-Care.
• As Medicinas Integrativas.
• Temas transversais de Arte e Cultura: a sua influência como 

prevenção e no controle das doenças.
• Atividades Complementares. 
• Monografia. Atendendo às Normas de Monografia 

vigentes.

A QUEM SE DIRIGE
O público-alvo do MBA são profissionais, com formação 

em curso superior, que atuam ou desejam atuar na Gestão 
da Saúde: Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Gestores da 
Saúde, Fisioterapeutas, Psicólogos, Chefes de Laboratório, 
Gestores de Enfermagem, Educadores Físicos, Fonoaudió-
logos, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais, Adminis-
tradores de Hospitais e Clínicas, Engenheiros, Profissionais 
do Serviço Social, Biólogos, Biomédicos, Profissionais da 
Acupuntura, Profissionais em Tecnologia da Informação, 
entre outros.

SERVIÇO
O que: MBA
Quando: Início dia 16 de setembro de 2016
Onde: Casa do Médico – Av. São José, 1187 - Centro
Carga horária: 432 horas/aula (18 meses)
Agenda: Aulas quinzenais – 6ª feira, das 18h30 às 22h30 
e sábados, das 8h30 às 17h30
Informações e inscrições: elisa@cataventoinova.com.br; 
(12) 3923-7714 / 99624-1379 / 98156-8205

TEMAS ABORDADOS

Feliz  Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de SETEMBRO!

Afonso Dimas Chiaradia (02), Rodolfo Zuppardo (04), João Manuel 
Noronha (05), Regina Celia Espinosa (05), Mucio de Queiroz Ladeira (06), 
Marcia Meirelles dos Santos (06), Fernanda Tiemy Loureiro Nakagawa 
(09), Marina Quaglia Pariz (11), José Ronaldo Bigatão (12), Gustavo 
Bandeira (14), Félix Cristiano Ferreira de Castro (15), Carmen Cristina 
Pontes (16), José Spartaco Vial (16), Moacir Rodolfo Almeida Prado (18), 
Bruna Malburg Freire Meira (19), Evandro Secchi Rosa (19), Katia Umeoka 
(20), Gilberto Antonio Dumalakas (20), Nilton Lyrio Junior (22), Leandro 
Vicentin Garcia (23), Carlos Alberto de Queiroz Carvalho (24), Antonio 
Carlos Costa Franco (25), Miriam Jaqueline Teixeira (27), Lucio Murilo 
dos Santos (28), Maria Aparecida F. Lobo (30).

 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

CINE DEBATEem casa

JORNAL DO
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GIRO RÁPIDO



CARLINHOS ALMEIDA

Carlinhos defende a ampliação do Hospital da Mulher. A 1ª fase 
já fez 15 mil atendimentos em três meses, com diagnóstico rápido 
de câncer de mama, ultrassom, pré-natal de risco e atendimento a 
vítimas de violência. A 2ª fase prevê 98 leitos.

Outra meta é a expansão das UPAs, com a construção da uni-
dade Novo Horizonte. Já foram feitas as novas UPAs do Putim e do 
Campo dos Alemães. São José ganhou também a nova Unidade de 

Especialidades de Saúde. O Hospital Municipal foi modernizado com novas UTIs adulto e Neonatal, 
além da nova Sala Vermelha para emergências.

Os novos serviços consolidados terão continuidade. O Programa Saúde da Família passou 
de 4 para 44 equipes. O SAMU ampliou o número de ambulâncias de resgate, resultando em 30 
mil atendimentos.

A expansão foi acompanhada do crescimento de médicos. Hoje são 1.172 na rede. O prefeito 
flexibilizou o abono e o adicional de desempenho nas licenças, hoje proporcional às horas não 
trabalhadas. Também aumentou o adicional de trabalho em unidades distantes e o adicional de 
plantão nos fins de semana e feriado.

A redução da mortalidade infantil continua como prioridade, com investimento no pré-natal 
e na busca ativa para cumprimento das consultas. A rede ganhou o Strepto B para detecção de 
infecções e parto de risco. Outra meta é a redução das cesáreas.

CLAUDE MARY

Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 elaborada pela 
Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal, no ano que vem o 
orçamento da Secretaria de Saúde será de R$ 638,8 milhões (26,81% 
do orçamento total previsto para o ano). A prefeitura tem reduzido 
paulatinamente os investimentos na saúde, que em anos anteriores 
superou os 30% do seu orçamento total anual. Além da manutenção 
dos patamares anteriores de investimentos na área, para a melhoria 
da saúde pública de nossa cidade propomos:

1º Implantação de um novo modelo de governança: estabelecimento de novos padrões de colabo-
ração entre os gestores, equipe técnica, colaboradores e comunidade.

2º Informatização: introdução de novas ferramentas de gestão para o monitoramento e avaliação 
de resultados, sistematização e informação aos usuários do sistema.

3º Fortalecimento do trabalho em rede com instituições parceiras para o atendimento de média 
e alta complexidade

4º Fortalecimento dos programas de educação para promoção e prevenção na saúde: hipertensão, 
diabetes, obesidade, vida saudável para idosos, violência, acidentes domésticos, dependências 
de drogas legais e ilegais.

5º Ampliação e fortalecimento do programa Saúde da Família (PSF) com médicos brasileiros 
contratados diretamente pela prefeitura ou pelo Programa Mais Médicos. Entendemos que 
o principal eixo a ser desenvolvido na saúde pública é a atenção básica através do preceito do 
médico generalista, ou de família.

FELÍCIO RAMUTH

Para Felício Ramuth, a saúde será prioridade, se for o esco-
lhido para administrar a cidade nas eleições do dia 2 de outubro 
deste ano. 

Ele comentou que fez mais de 80 reuniões nos bairros e a 
principal reclamação da população é referente à saúde. Segundo 
ele, as pessoas cobram a falta de profissionais, de medicamentos, 

de material básico para atendimento e a demora na marcação de consultas. 
Para melhorar a saúde, Felício disse que é necessário adotar uma gestão eficiente e eficaz e, 

para isso, vai contar com a experiência do seu vice, o médico Ricardo Nakagawa, que é um gestor 
da área, formado na USP e que já trabalhou em hospitais de referência em São Paulo. “Queremos 
trazer novidades para o setor. Para os velhos problemas, vamos trazer novas soluções”, afirmou. 

O pré-candidato adiantou que uma das medidas será compartilhar recursos com os hospitais 
e as entidades filantrópicas, para ampliar o atendimento. Disse que São José tem vários hospitais 
bem equipados e ociosos que podem ser trabalhados em parceria com a Prefeitura para atender a 
população, a exemplo do Provisão, Pio XII, Hospital Antoninho da Rocha Marmo, entre outros.

Também falou que vai investir na qualidade dos serviços prestados, na prevenção e no redi-
recionamento dos atendimentos básicos e de urgência e emergência. Informou que as propostas 
detalhadas para saúde só poderão ser apresentadas a partir do dia 16 de agosto, quando inicia 
oficialmente a campanha eleitoral.

SHAKESPEARE CARVALHO

Um sistema público de saúde eficiente é condição básica 
para uma cidade inclusiva e acolhedora. Infelizmente, não é o 
que temos visto em nossa querida São José. 

Atravessamos hoje um momento muito delicado, com uma 
Saúde deteriorada, que não é capaz de cuidar das pessoas no 
momento em que elas mais precisam.

Como homem público e, acima de tudo, como joseense, não 
posso aceitar que, em uma cidade com a grandeza da nossa, pessoas fiquem meses, às vezes 
até anos, à espera de uma cirurgia ou de um exame. Ou, ainda, que faltem materiais básicos 
para o atendimento, como luvas e gaze.

No nosso governo, a Saúde será tratada com seriedade e firmeza. 
Como vereador e presidente da Câmara, pude conhecer de perto os problemas da rede, 

e tenho a convicção de que a oferta de um serviço de excelência passa, necessariamente, pela 
valorização dos nossos servidores que diariamente colocam suas vidas a serviço do próximo.

Em nosso governo, vamos reavaliar o Plano de Carreira dos Médicos para torná-lo mais 
atrativo. Isso será feito com um debate amplo e transparente envolvendo toda a categoria. 
Também vamos assegurar que todos os médicos tenham condições adequadas de trabalho, 
com bons equipamentos e materiais de qualidade.

Saúde não permite “achismos”: exige uma gestão eficiente, moderna, com respostas rápi-
das. Exige um prefeito que tenha humildade para ouvir e coragem para enfrentar os problemas.

TONINHO FERREIRA

São José dos Campos é uma cidade rica, com um dos maio-
res PIB (Produto Interno Bruto) do país. Do orçamento munici-
pal, mais de meio bilhão de reais é o valor aproximado destinado 
à saúde. É uma quantia suficiente para avançar no atendimento 
e na qualidade do serviço aos trabalhadores e à população, desde 
que se inverta a política de privatização adotada pelos governos 
do PT e do PSDB nos últimos anos na cidade.

A rede de saúde segue apresentando problemas crônicos, como longas filas de espera para 
consultas e exames, falta de materiais e equipamentos, baixos salários e péssimas condições 
de trabalho aos profissionais do setor, pois as empresas privadas só estão preocupadas com 
o lucro e não com o atendimento público com qualidade.

Saúde não é mercadoria. É preciso por fim à atual política de privatização e terceirização 
dos serviços, para que tudo seja administrado diretamente pela Prefeitura, para fortalecer e 
ampliar o sistema público de saúde.

Nós, do PSTU, defendemos ainda medidas como a expansão do PSF (Programa de Saúde 
da Família), com aumento da atenção primária e preventiva à saúde; investir na manuten-
ção e ampliação das UPA's e UBS's, contratar mais médicos e demais profissionais da área, 
recompor os salários dos atuais funcionários e suprir a rede com equipamentos e materiais 
médicos necessários.
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um ato de amor!
#esseéoplano

1 de agosto: 
Dia Mundial da 
Amamentação

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

D
ire

to
r T

éc
ni

co
 R

es
p

on
sá

ve
l: 

D
r. 

C
lá

ud
io

 P
es

so
a 

d
e 

M
el

o 
- C

R
M

 2
7.

74
3 

- S
P

 Há mais de 35 anos oferecendo o mais 

completo atendimento a pacientes com 

doenças hematológicas,

onco-hematológicas e transplante 

autólogo de medula óssea.

A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.
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Mais uma vez chegamos às eleições 
com o espírito de renovação, mas pode-
mos acabar nos perdendo novamente em 

tanta decepção. Convoca-
mos os pré-candidatos a 
prefeito de nossa cidade 
para expor seus princípios 
e ideais referentes à Saúde 
em nosso município e neste 
mês trazemos um resumo 
do recado que eles enviam 
aos colegas. 

A escolha certa de um 
candidato é o nosso maior 
instrumento contra a cor-
rupção. Não perca a opor-

tunidade e faça a sua escolha com retidão, 
para elegermos nosso representante e 
evite a ressaca moral.  Exerça a cidadania 
não apenas elegendo um candidato, mas 
também cobrando as ações voltadas à área 
da Saúde. Com a sua participação estare-
mos construindo um município melhor.

Francir Veneziani Silva
Presidente da APM SJCampos

Escolha certa
A APM São José dos Campos, recebeu, nos últimos meses, os pré-candidatos a prefeito da cidade, para apresentação de suas propostas de governo, principalmente na área da Saúde. Nesta edição, o Jornal do Médico publica uma síntese das ideias dos agora candidatos Carlinhos Almeida (PT), Claude Mary (PV),  

Felício Ramuth (PSDB), Shakespeare Carvalho (PRB) e Toninho Ferreira (PSTU). Outros pré-candidatos foram contatados, mas não responderam ao ofício da APM. Leia nestas páginas, por ordem alfabética do nome do candidato, as propostas de cada um para a Saúde de São José dos Campos. 

Conheça as propostas dos candidatos para a Saúde em São José dos Campos

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

A APM É LIVRE 
PARA DEFENDER O 
MÉDICO E A MEDICINA.


