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Petrobras  100,00

Porto Seguro  86,96

Sul América  85,09

Bradesco  85,00

Med Service  85,00

Policlin  70,00

Unimed SJC  66,00

Unimed Intercâmbio  66,00

Grupo S. José Saúde  50,00

Vale Saúde  37,00

TABELA DE HONORÁRIOS

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?

CLASSIFICADOS

De médico para médico
ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os mó-
veis 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.

V E ND O  u m a pare lho  de  u l t ra ss ono g raf i a  /  e co-
c a rd i o g ra f i a  m o d e l o  M y L a b 5 0  X v i s i o n  c o m  m o -
nitor 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 Car-
díaco Setorial PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema Me-
dWare. 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 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.

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, reple-
to de armários, pronto para morar. Localizado próximo ao Hos-
pital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

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

NOVOS ASSOCIADOS

Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Agosto!

Afonso Dimas Chiaradia (02), Rodolfo Lelis Zuppardo (04), Regina Celia Espinosa (05), Luciana 
Alvarenga Cedaro (05), João Manuel Noronha (05), 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), Aristeu Ha-
roldo Kimio Mizuta (17), Moacir Rodolfo Almeida Prado (18), Evandro Secchi Rosa (19), Bruna Malburg 
Freire Meira (19), Gilberto Antonio Dumalakas (20), Katia Umeoka (20), Mirela Liberato Campoy (21), 
Leandro Vicentin Garcia (23), Carlos Alberto de Queiroz Carvalho (24), Antonio Carlos Costa Franco (25), 
Lucio Murilo dos Santos (28), Maria Aparecida F. Lobo (30).

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

• Guilherme Gomes de Morais – acadêmico
• Ricardo Nahim Lohrer Ishii – clínica médica
• Wallyson Pereira Fonseca – cardiologia

*Unimed valor único – leia texto nesta página

Qual o limite para o uso da mídia social 
na prática médica? O médico pode/deve 
ter seus pacientes como “amigos” no Fa-
cebook? Pode/deve orientar os pacientes 
por mensagens no Whatsapp? O paciente 
tem o direito de gravar a consulta médica?

O assunto, tão oportuno quanto polê-
mico, foi debatido no dia 8 de agosto, em 
evento realizado pela Unimed São José 
dos Campos, com apoio do Cremesp, da 
OAB/SJC e da APM SJCampos. O tema 
foi apresentado pelo médico ginecolo-
gista Sérgio dos Passos Ramos, delegado 
do Cremesp e diretor de Comunicação da 
APM SJCampos, com a participação da 
médica ginecologista Silvana Morandini, 
conselheira do Cremesp e diretora de 
Defesa Profissional da APM SJCampos, 

Unimed debate uso 
das mídias sociais 
na prática médica

tendo como moderadora a advogada San-
dra Franco, presidente da Comissão de 
Direito Médico e da Saúde da OAB/SJC e 
da Academia Brasileira de Direito Médico.

Os representantes do Cremesp salien-
taram a necessidade de o médico estar 
atento para que determinadas atitudes ou 
posturas consideradas rotineiras em nossa 
vida pessoal, ou mesmo no relacionamento 
de outros profissionais com seus clientes, 
não resultem em infrações às normas 
éticas e jurídicas específicas do exercício 
da profissão. “A obrigação do sigilo, por 
exemplo, é exclusiva do médico, e não do 
paciente”, ressaltou Sérgio Ramos. “Então, 
é o médico o responsável por tomar todas 
as devidas precauções ao enviar uma men-
sagem por Whatsapp ao paciente e pelo 
conteúdo dessa mensagem”. Ele lembrou 
ainda que o Conselho Federal de Medicina 
proíbe o médico de “consultar, diagnosti-
car ou prescrever por qualquer meio de 
comunicação de massa ou à distância”.

Para Silvana Morandini, é importante 
usar o bom senso ao se lançar mão da tecno-
logia e suas ferramentas, nas ações de intera-
ção médico-paciente. “Se o médico fornece o 

número de seu celular ao paciente, ele deve 
deixar bem claro quais são condições para 
o uso desse meio de comunicação: quando 
o paciente pode ligar, em que situação, e o 
tipo de resposta que o médico poderá dar 
por telefone ou mensagem”.

Sandra Franco reconheceu que a 
questão é bastante complexa, tendo em 
vista o comportamento e os hábitos da 
sociedade moderna. “Como o médico deve 
se comportar para não se tornar um segre-
gado, social e digitalmente falando e, ao 
mesmo tempo se preservar e estar atento 
para não infringir as regras estabelecidas 
pelos órgãos fiscalizadores do exercício da 
medicina?”

Pesquisa citada por Sérgio dos Passos Ramos, delegado do 
Cremesp e diretor de Comunicação da APM SJCampos, revela 
que 87% dos médicos brasileiros utilizam o Whatsapp para se 
comunicar com seus pacientes

Silvana Morandini, conselheira do Cremesp e diretora de 
Defesa Profissional da APM SJCampos, apresentou as etapas 
da tramitação de uma denúncia ao Cremesp

Sandra Franco, presidente da Comissão de Direito Médico e da 
Saúde da OAB/SJC e da Academia Brasileira de Direito Médico, 
chamou a atenção para os aspectos jurídicos da utilização das 
mídias sociais na prática médica

Debate foi realizado pela Unimed SJCampos com apoio do 
Cremesp, da OAB/SJC e da APM SJCampos

Há 28 anos o Jornal do Médico é o principal canal de comunicação entre a APM Re-
gional e a classe médica. O informativo começou a ser elaborado profissionalmente 

na gestão de Carlos Rodolfo Carnevalli (1989-1991), pela jornalista Laila Nasser. 
Nessas quase três décadas, o informativo mudou muito: ganhou cores e diferentes 

formatos, melhorou a qualidade do papel e da impressão, aumentou a tiragem e a 
periodicidade. Mas sem nunca perder o foco da informação nas mais diversas áreas de 
interesse dos médicos. 

Desde 2005, o Jornal do Médico é coordenado pelo diretor de Comunicação e ex-pre-
sidente da APM Regional, Sérgio dos Passos Ramos – um comunicador nato e apaixonado 
pelo jornalismo. Sob a sua responsabilidade, o jornal ganhou dinamismo e se engajou nas 
causas da saúde e da defesa profissional. A 
periodicidade mensal deu agilidade à infor-
mação e consolidou a credibilidade do veí-
culo. Em 2013, graças à confiança adquirida 
junto aos anunciantes, o Jornal do Médico 
ganhou mais duas páginas crescendo de quatro para seis. 

Algumas edições contribuíram particularmente para a preservação da memória e 
da história da APM São José dos Campos e da classe médica da cidade. A cobertura da 
participação da Regional no movimento em defesa da valorização profissional por parte 
das operadoras de saúde é um exemplo. Em julho de 2007, o Jornal do Médico destacou 
em sua primeira página a homenagem prestada às Grandes Mulheres de São José dos 
Campos. O informativo registrou momentos importantes para a medicina e a saúde da 
cidade, como a inauguração do Hospital Santos Dumont, em 2009. Outro marco foi a 
edição comemorativa dos 60 anos da APM Regional, em fevereiro de 2014, com regis-
tros históricos e homenagem aos ex-presidentes da Associação. Em 2016, o Jornal do 
Médico publicou as propostas de todos os candidatos a prefeito para a área da saúde.

Brasilidade
BAILE DOS MÉDICOS

2017
Brasilidade

BAILE DOS MÉDICOS

2017
SUA PRESENÇA É IMPRESCINDÍVEL!

DATA: 21/10/2017 - HORÁRIO: 22h00

LOCAL: Espaço Cassiano Ricardo (Salão Elegance)

BANDA: Palace (com participação de Cecilia Militão)

DECORADOR: Ricardo Makoto   •   BUFFET: Mônica Wermelinger

Cuidar da Saúde é a nossa alegria
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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

Untitled-2   1 23/11/2016   16:06:23

A Unimed cuida 
do seu pai com o 
mesmo carinho e 
dedicação que você!

Feliz Dia 
dos Pais!

Diretor Técnico: Fábio Roberto da Silva Baptista  - CRM 70671
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EDITORIAL

Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fer-
nandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comuni-
cação - 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 Tesourei-
ra - 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 • Jornalista Responsável: 
Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exem-
plares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

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

Transplante Autólogo de Medula Óssea Di
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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

Terminaremos em breve nosso mandato como representante de nossa 
Associação frente à sociedade e à comunidade. Tivemos a oportunidade 
de fortalecer nossa presença frente aos governantes e às Sociedades de 
Serviços da área de Saúde Regional.

Entendemos que estamos numa posição em que não podemos opinar 
individualmente, mas sim coletivamente. Assim o fizemos nas últimas eleições 
municipais, quando todos os candidatos estiveram pessoalmente na nossa Casa 
do Médico para defender seu plano de governo, esclarecer seu pensamento e 
defender sua opinião sobre a Saúde Municipal. 

Nesse período tivemos a oportunidade de defender o pensamento coletivo 
de nossa classe regional e reconquistamos respeito e destaque em nosso estado, 
pelo trabalho realizado. Sempre atuamos nas reuniões de Defesa Profissional 
como médico, sem defender especialidade individual e sempre com a opinião 
coletiva. Por isso, agradeço aos colegas e amigos que procuramos para esclarecer 
dúvidas específicas de determinadas especialidades, que foram fundamentais 
para permitir a defesa justa da opinião de nossa Regional junto à atuação na 
APM Estadual.

Nas eleições de 2014, a Regional SJCampos perdeu sua representação 
junto à Diretoria da APM São Paulo, uma vez que a chapa da qual parti-
cipava nosso representante foi derrotada. Este ano também temos duas 
chapas concorrendo à Diretoria da APM São Paulo, mas, desta vez, em 
ambas teremos representantes de nossa atual Diretoria, o que demonstra 
a importância de nossa Regional frente ao estado de São Paulo.

Somos a Regional APM no Vale do Paraíba que teve o maior crescimen-
to nesta última gestão e estamos em destaque no crescimento estadual. 
Porém, para que possamos preservar nossas conquistas e almejar maiores 
benefícios no futuro para os nossos associados, precisamos demonstrar 
nossa participação.

Em breve teremos nosso maior evento do ano, o “BAILE do MÉDICO”, 
oportunidade em que vamos relembrar aos colegas participantes os valores 
de nossa terra. “BRASILIDADE” - venha viver conosco mais este momento de 
sucesso de nossa APM.

Francir Veneziani Silva
Presidente

 APM SJCampos

Mais uma etapa cumprida, 
precisamos continuar Gestão 2014-2017 

se despede da APM
A nova Diretoria da APM São José dos Campos 

toma posse no próximo dia 21 de outubro, para o 
período 2017-2010. Liderada por Francir Veneziani 
Silva, a Diretoria atual se despede deixando sua con-
tribuição ao associativismo da classe médica, à saúde e 
à comunidade joseense. Confira a atuação da Regional 
em diversas áreas, nos últimos três anos.

Defesa Profissional
O presidente da APM Regional São José dos Campos, Francir Veneziani Silva (gestão 2014-2017), representou a 

entidade em 90% das reuniões da APM São Paulo, demonstrando forte atuação em defesa da classe médica. Um dos 
principais eventos foi o primeiro Fórum Sudeste de Mobilização na Saúde Suplementar, realizado em fevereiro de 2015 
(Foto1). Em novembro de 2015 e em dezembro de 2016, a APM São José dos Campos esteve representada no 2º e 3º 
Encontro de Trabalho da APM Estadual com suas Regionais, ambos realizados no município de Guarujá, SP (Foto 2).

A APM São José dos Campos estava presente quando, em maio de 2016, lideranças e representantes de socieda-
des de especialidade e das regionais reunidos com a Comissão Estadual de Saúde Suplementar, na sede da APM São 
Paulo, decidiram deflagrar um movimento de protesto, decretando Estado de Alerta dos Profissionais. A iniciativa 
teve como objetivo chamar a atenção para as cláusulas leoninas dos contratos sugeridos por alguns planos de saúde. 

Responsabilidade Social
Nos últimos três anos, a APM Regional SJCampos manteve a tradição de 

comemorar a Páscoa, o Dia da Criança e o Natal com as crianças da Creche Patro-
nato Nossa Senhora Aparecida. Graças às doações dos colegas, pacientes, amigos 
e familiares, e do carinho e alegria contagiante da médica Silvana Morandini, a 
festa dos pequenos está sempre garantida! (Foto 3)

Em abril de 2015, foi realizada a décima edição do Agita São José – ação 
de responsabilidade social organizada anualmente pela APM Regional, com o 
objetivo de incentivar, motivar e chamar a atenção da comunidade para a impor-
tância e os benefícios da prática regular de atividade física para a saúde (Foto 4).

Interação com a comunidade
A APM Regional São José dos Campos se fez presente em todas as reuniões do Gedesp (Grupo de Estudos do Desen-

volvimento Econômico Social e Político), na pessoa de seu diretor de Comunicação, Sérgio dos Passos Ramos. A entidade 
também está representada no movimento São José 2030, que promove discussões e debates sobre o planejamento e o futuro 
da cidade. (Foto 6)

Em 2016, a APM Regional recebeu na Casa do Médico todos os candidatos a prefeito de São José dos Campos, para 
exporem suas ideias e programa de governo para a área da Saúde. 

Recém-eleito, o vice-prefeito da cidade, o médico Ricardo Nakagawa, participou de reunião na APM Regional, quando 
propôs uma parceria para que entidades representativas da saúde tenham um papel significativo na administração municipal, 
por meio de iniciativas que visem à capacitação dos recursos humanos da rede. (Foto 7)

Homenagens e comemorações
Por meio de seu principal canal de comunicação – o Jornal do Médico – a APM Regional divulgou merecidas ho-

menagens e comemorações de momentos importantes de instituições e médicos que fizeram a história da medicina de 
São José dos Campos. O registro contribui para preservar a memória da cidade na área da saúde e da classe médica. 
Foram publicadas reportagens sobre a homenagem da Unimed São José dos Campos a seus ex-presidentes, em feve-
reiro de 2015; os 50 anos do Grupo São José Saúde e os 35 anos do Serviço de Hematologia e Hemoterapia, em junho 
de 2015; os 116 anos da Santa Casa de Misericórdia, em setembro de 2015; e a homenagem do CRM aos médicos que 
completaram 50 anos no exercício da profissão, em novembro de 2015. Também em novembro de 2015, o Jornal do 
Médico destacou a homenagem da Santa Casa de Misericórdia à médica Therezinha Veneziani Silva, falecida em julho 
daquele ano. (Fotos 8 e 9)

Valorização da Saúde
A promoção e valorização da Saúde e dos profissionais médicos de São José dos 

Campos é um trabalho permanente da APM Regional. Assim, a entidade esteve represen-
tada e divulgou projetos e iniciativas relevantes que engrandecem os serviços prestados 
à população. Dentre essas ações destacam-se o programa de formação de residentes 
do Policlin; a inauguração do Hospital de Olhos, do Hospital viValle e do Hospital da 
Mulher, este último com homenagem à médica Therezinha Veneziani Silva. (Foto 10)

Em junho de 2016, o presidente da APM Regional, Francir Veneziani Silva, parti-
cipou da solenidade comemorativa da realização de 300 transplantes de medula óssea, 
no Hospital Pio XII. (Foto11)

Franc ir Veneziani 
Silva, presidente da 
APM Regional; Rogé-
rio Araújo, cirurgião 
do Hospital Pio XII; o 
médico Itamar Cóp-
pio, na solenidade 
que comemorou os 
300 transplantes de 
medula óssea11

Integrantes do Gedesp visitaram em setembro de 2015 as instalações da 
Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – Humanitas

6

3º Encontro de Trabalho da APM Estadual com suas Regionais teve a presença do 
governador Geraldo Alckmin

2

Fórum Sudeste de Mobilização na Saúde Suplementar

1

Cremesp prestou merecida homenagem aos médicos com 50 anos de exercício da profis-
são, em solenidade realizada na Casa do Médico

8

Centro Obstétrico 
Dra. Therezinha 
Veneziani Silva: 
homenagem 
da Santa Casa à 
primeira médica 
ginecologista 
de SJCampos, 
falecida em julho 
de 20159

Hospital da Mulher também reverenciou o trabalho e a dedicação 
da Dra. Therezinha Veneziani Silva

10

Delírios de Ruínas: projeto Pratas da Casa em celebração da amizade na 
Casa do Médico

12

Baile do Médico 2014: na posse da atual Diretoria, a merecida homenagem aos ex-presidentes, 
comemorando os 60 anos da APM Regional SJCampos

5

Silvana Morandini se transforma em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e palhaço 
no Dia da Criança, para divertir os pequenos da Creche Patronato Nossa Senhora 
Aparecida

3

Baile do Médico
O tradicional Baile do Médico, rea-

lizado anualmente, teve um brilho todo 
especial em 2014, quando se comemorou 
o 60º aniversário da APM Regional São 
José dos Campos, juntamente com a 
posse da atual Diretoria. Para 2017, os 
organizadores prometem um encontro 
totalmente repaginado, com o tema 
“Brasilidade”. Não perca! (Foto 5)

Agita São José! Ação para promover a prática de atividade física 
é sucesso todos os anos

4

Cultura
Em 2015 e 2016, o projeto Cine Debate voltou 

com muito entusiasmo, promovendo a exibição de 
filmes de primeira qualidade, seguido de debates.

O show da banda Delírios de Ruínas inau-
gurou o projeto Prata da Casa, que promove 
atividades artísticas e culturais que tenham a 
participação de médicos. O segundo evento do 
projeto foi o show da banda La Reina Musique, 
realizado no dia 11 de agosto. (Foto 12)

O médico Ricardo Nakagawa, vice-prefeito de São José dos Campos, propôs parceria da APM Regional 
com a Prefeitura
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