
A Live do ano!
Foi um sucesso a Homenagem aos Médicos re-
alizada dia 19 de novembro pela APM São José 
dos Campos! O evento, transmitido pelo YouTube, 
teve live da cantora Priscilla Coutto, sorteio de 
prêmios e um vídeo emocionante, trazendo de-
poimentos de médicos que tiveram Covid-19.

Os convites deram direito a um kit especial para 
degustar durante a live, com produtos artesanais e 
vinho harmonizado pelo sommelier Rodrigo Ferraz.

Durante todo o evento, foi disponibilizado o QR 
Code para que o público pudesse efetuar doações 
ao GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer.

Herica Veloso Ribeiro Mont’Alvão, Juliana Branchini e Soraia Estácio 
foram as organizadoras do evento

A organização ficou a cargo das Diretoria Social e 
de Comunicação da APM SJCampos, tendo à fren-
te os colegas Herica Veloso Ribeiro Mont’Alvão, 
Juliana Branchini, João Manuel Maio e Nathalia 
Caterina, e Soraia Estácio. Não faltaram elogios!

Veja nesta Edição Especial do Jornal do Médico a 
cobertura completa.

Priscilla Coutto: voz e repertório foram muito elogiados pelo público

Teve música para todos os gostos e final bem animado!

Uma noite   
memorável!
A APM São José dos Campos inovou 
e realizou a sua primeira live em ho-
menagem aos médicos da cidade.

A cantora Priscilla Coutto embalou 
a maravilhosa cesta de queijos e 
vinhos que os participantes rece-
beram, além de diversos brindes 
incríveis!

A emoção ficou por conta da home-
nagem que a Associação fez para 
os colegas que partiram e os que 
passaram pela doença.

Fica a esperança por dias melhores 
e que em 2022 possamos estar 
juntos.

Juliana Branchini, diretora  
social da APM SJCampos

Agradecimento 
A APM São José dos Campos agradece aos patrocinadores que 
viabilizaram a realização desta Homenagem aos Médicos.

Agradecemos também o imprescindível apoio dos parceiros: 
Emprevale, Hospital Reger, Boulangerie Túnica, Gold Finger 
(Colinas), Hotel Ubatuba - Village Enseada, Risoteria e Restau-
rante Villa Lobos, Laboratório Aché, Cacau e Kelly - Momenta 
Farma, Aorta.

Organização impecável
O sucesso da Live em Homenagem aos Médicos é resultado 
do trabalho competente e integrado da equipe organizadora 
do evento.

O esforço conjunto e a vontade de fazer dar certo moveram 
os envolvidos, que deram sempre o seu melhor, durante todo 
o processo.

Em nome da classe médica, agradecemos, especialmente, às di-
retorias Social e de Comunicação, à Soraia Estácio, à agência Aor-
ta e às nossas colaboradoras Daniela Garcia e Gabriela de Lima.
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uma empresa 
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Muito obrigado
Agradeço muito a participação de todos 
na live da cantora Priscilla Coutto. 
A APM é feita para os médicos. Assim, 
organizamos o evento com muito cari-
nho e muito amor, como uma forma bem 
singela de homenagear todos os nossos 
colegas que estão na linha de frente no 
combate a essa terrível pandemia.
Priscilla Couto, parabéns. O repertório 
foi muito bem escolhido. 
Parabéns, Dra. Juliana Branchini, Dra. 
Hérica Mont’Alvão, Dr. João Maio, Dra. 
Nathalia Caterina, Soraia Estácio, Danie-
la e Gabriela, pela excelente organização.

Othon Mercadante Becker
Presidente APM SJCampos

EDITORIAL



Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirurgias, 
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 - Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Telefones: (12) 3923-1002 | 3519-3390       WhatsApp: (12) 99631-7759 DR
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Agendamento Online de Exames e Consultas

Facilidade e agilidade!

Aponte a câmera do seu celular para o 
QR Code e agende exames e consultas*

Parabéns aos vencedores!
Confira os nomes dos médicos sorteados durante 
a live e os prêmios recebidos:

Gilberto Benevides - Ginecologista (Jantar 
sorteado pelo Laboratório Acta) 

Luiz Alberto Siqueira Vantine - Ginecologis-
ta (Óculos de sol, sorteado pela Gold Finger) 

Claudia Mangini - Infectologista (Caixa de 
som JBL, sorteada pela T-Line JEEP)

João Manoel Theotonio - Cardiologista (Kit 
champanheira Kopenhagen, sorteado pela Mo-
menta Farma)

Adalberto Lazzarini Jr. - Clínica Médica (Re-
lógio Xiaomi Mi Band 5, sorteado pela Emprevale)

Rui Alberto Truyts - Ginecologista/Obstetra 
(Alexa, sorteado pela Emprevale)

Rogeria Eliane Carito Reis Araújo Maio - Gineco-
logista (Kit petisco, sorteado pelo Laboratório Sabin)

Enio Naruhiro Kokubu - Otorrinolaringo-
logista (Kit petisco, sorteado pelo Laboratório 
Sabin, e livro BNF, sorteado pelo Hospital de Re-
taguarda Reger) 

José de Castro Coimbra - Generalista (Fone de 
Ouvido Xiaomi Airdots 2, sorteado pela Emprevale)

Mário Camacho de Arruda - Cirurgião do 
aparelho digestivo (Alexa, sorteada pela Em-
prevale) 

Sebastião Dominguez Neto - Oftalmologista 
(Jantar no restaurante Bulangerie Túnica, sortea-
do pela Padaria e Restaurante Bulangerie Túnica) 

Herica Veloso Ribeiro Mont’Alvão - Ginecolo-
gista (Adega de vinhos, sorteada pela Risoteria e 
Restaurante Villa Lobos)  

Eurico Brasil Nogueira - Médico do Trabalho 
(Diária no hotel, sorteado pelo Village Enseada)

Galiano Brazuna Moura - Psiquiatra (Jantar no 
Restaurante Amicci, sorteado pelo Laboratório Aché)

Sheila Politi Crespim - Dermatologista (Kit 
de Vinho e queijos, sorteado pela APM SJC)

Bruna Camargo Sebbe - Pediatra (Kit de Vi-
nhos e queijos, sorteado pela APM SJC)

Gilberto Benevides  João Manoel Theotonio Adalberto Lazzarini Jr Rui Alberto Truyts Rogeria Eliane Carito Reis 
Araújo Maio

Luiz Alberto Siqueira Vantine Claudia Mangini

O sorteio de prêmios foi um dos momentos mais aguardados 
da noite
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material 
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva respon-
sabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a 
divulgação de conteúdos não condizentes com a ética médica e a 
legislação vigente.



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

Homenagem
O mundo parou...

As pessoas ficaram em casa...

E nós, médicos, fomos cuidar do mundo.

Nos reinventamos

Superamos

Renovamos nossos votos e a nossa fé!

E hoje homenageamos os colegas que 
partiram

E os que passaram pela Covid-19

Danilo Stanzani Junior - Cirur-
gião geral e Gastroenterologista

Joper Fonseca Junior - Infec-
tologista

Paulo Mauricio Chagas Bruno - 
Cirurgião do aparelho digestivo

José Cláudio Mancilha de 
Faria Barbosa - Cardiologista 
e Clínico geral

Rima Jbili - Oncologista

Elton Alves Ribeiro de Carva-
lho Junior - Cirurgião geral

Sylvio José Macedo Becker - 
Nefrologista

Flávia Nakagawa Corazza – 
Anestesista

Ligue hoje: 3922-1079.

Mande um e-mail: apm@apmsjc.com.br

ou WhatsApp: 98303-4682.

PARA SER LIVRE, 
PRECISA SER FORTE.
SEJA SÓCIO DA APM.

Curta nossa página no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos



Quem assistiu, amou!
Maria Stela Paixão - Saúdo a Diretoria da APM, 
saúdo os colegas que não deixam a esperança, 
a solidariedade acabar... Aos organizadores e pa-
trocinadores, nosso agradecimento pelo apreço, 
cuidado e delicadeza, desde a escolha dos itens 
componentes do kit, à musicista com resgate de 
grandes sucessos da MPB... Parabéns!

Jordânio Alves – Parabéns, APM, sensacional. 
Excelente kit! Muito bom.

Maria Genoveva S. Sanches Watanabe - Para-
béns pela animação, mesmo sem plateia ao vivo!

Fernando Lopes - Excelente evento. Muita qua-
lidade e organização. Parabéns.

Galiano Augusto Moura - Maravilha!!! Para-
béns, homenagem merecida.

David Lima – Parabéns, Dr. Othon e a todos da 
Diretoria Social da APM SJC, além das secretá-
rias Daniela e Gabriela. Parabéns, Soraia. Show 
muito bom. Música de qualidade.

Rogeria Maio - Estou adorando o repertório! Me 
lembra meus vinte e poucos anos... Parabéns aos 
organizadores, Médicos e Médicas e colaboradores!

Marly Cunha - Parabéns a todos, Diretoria e or-
ganização APM SJC.

Othon Becker - Priscilla Couto, parabéns. Re-
pertório muito bem escolhido. Parabéns, Dra. 
Juliana Branchini, Dra. Hérica, Dr. João Maio, Dra. 
Nathalia Caterina, Daniela e Gabriela pela exce-
lente organização.

Dolly Burg - Que Deus abençoe todos os colegas!

Carolina Oliveira - Parabéns a todos os que 
organizaram!

Adriana Presoto - Está muito bom! Parabéns 
para as organizadoras!

Sheila Crespim - Muito bom! Parabéns aos or-
ganizadores.

Marcelo Hespana - Que transmissão top! Para-
béns pela qualidade!

Jessica Oliveira - Muito boa a live, para-
béns Dr. Othon e organizadores. Arrasa-
ram!!!!

Katia Umeoka - Parabéns a todos os médicos, 
organizadores, Priscilla e banda!

Wanderson Borges - Parabéns a todos os mé-
dicos e toda a equipe envolvida!

Silvana Morandini – Vocês nos proporciona-
ram uma noite maravilhosa, desde a expectativa 
para o evento.

A importância da união da  
classe médica
Leia depoimentos dos colegas Israel Diamante Leider-
man, diretor de Defesa Profissional, e João Manuel de 
Carvalho Maio, diretor Social da APM SJCampos, so-
bre a importância da união da classe médica.

Nossa desunião pode custar caro
Se compararmos a medicina de 50, 30 anos atrás 
com a de hoje, constatamos uma degradação dos 
serviços médicos do ponto de vista financeiro e do 
ponto de vista e de assistência aos pacientes. A as-
sistência não é o tema deste artigo, então, vamos 
nos concentrar na vida financeira do médico. 

Há pouco mais de 35 anos, São José dos Campos foi 
um dos municípios pioneiros na luta e união do mé-
dico contra a péssima remuneração dos convênios. E 
começou justamente com a união dos pediatras. 

Na época, eu era residente de pediatria em São 
Paulo, mas eu já realizava plantões aqui em São 
José dos Campos. Então, os professores me per-
guntavam como estava o movimento, que ficou 
bem famoso, que eu saiba, no Estado de São Paulo, 
mas talvez até fora do Estado. 

Quando se estava quase conseguindo chegar nos 
valores razoáveis para a época, um hospital pediá-
trico furou o movimento e os pediatras perderam 
todo o reajuste que viria se tivessem sido vitorio-
sos. Um reajuste que, na época, seria de 150%, ou 
seja, bastante significativo. 

A medicina é uma profissão que só pode ser exer-
cida por médicos. E os grandes conglomerados 
querem explorar cada vez mais esse nicho. Vemos 
empresas enormes como, por exemplo, o Carre-
four, entrando nesse meio e, de outro lado, vemos 

políticos querendo elevar o número de médicos 
formados para aumentar a oferta e, assim, dimi-
nuir o valor dos serviços. Eles sabem e se aprovei-
tam dessa desunião dos médicos.

O meu conselho é que se abra o olho, porque essa 
desunião vai nos custar muito caro, teremos enor-
mes prejuízos financeiros. Os médicos são as úni-
cas pessoas que podem e devem combater esses 
grandes riscos e conglomerados. 

Sem médico, não existe medicina.

Israel Diamante Leiderman é 
diretor de Defesa Profissional 
da APM SJCampos

Desafio mantido
Lá se vai mais de uma década quando aceitei, honra-
do, o convite do nosso então presidente da APM São 
José dos Campos, Sérgio dos Passos Ramos, para 
escrever o editorial do Jornal do Médico. Na época, 
elenquei uma série de atividades realizadas pela 
nossa Associação, visando promover e valorizar a 
imprescindível união e a interação da classe médica. 

Se fosse hoje, falaria sobre o Natal Solidário, reali-
zado, em conjunto com os nossos colegas, levando 
alegria e esperança para crianças em situação de 
vulnerabilidade social. 

Ou então, sobre a emoção de contribuir com as ativi-
dades sociais e culturais da nossa APM. Logo eu, que 
já representei a Associação por dois mandatos junto 
à Fundação Cultural Cassiano Ricardo e fui presidente 
em três ocasiões do Rotary Club São José dos Cam-
pos - Sul, e que sempre acreditei que o que nos faz 
bons médicos é saber unir a Ciência com a Cultura. 

Talvez falasse sobre a APM promovendo (há 91 
anos no Estado de São Paulo e há quase 68 anos 
em SJC) a nossa união e a defesa de nossos inte-
resses profissionais, numa luta incansável contra 
a baixa remuneração dos planos de saúde e a 
interferência desses na qualidade da nossa me-
dicina, ou quem sabe ainda sobre o nosso incrível 
baile anual, este ano substituído por uma fantás-
tica live, com show da cantora Priscilla Coutto 
e com direito a um delicioso kit degustação; o 
maravilhoso Clube de Campo que a APM disponi-
biliza para todos os seus sócios; a nossa presença 
institucional nas rede sociais; o querido Cine De-
bate; a importante campanha da nossa Regional 
São José dos Campos em apoio aos profissionais 
da linha de frente contra a Covid-19 e em favor 
das vacinas. 

Poderia, também, discorrer sobre os variados 
serviços que a APM oferece aos seus milhares de 
sócios em todo o Estado, que vão desde a defesa 
profissional realizada pelo nosso departamento ju-
rídico, até as facilidades para obter visto consular 
e passaportes, convênios com cursos de idiomas, 
locadoras, agências de turismo, parques temáti-
cos, cartões de crédito exclusivos, hotéis até para 
cães, licenciamento de veículos, recebimento de 
revistas, do Jornal Médico etc...etc...etc...

Na época, o pedido do Dr. Sérgio foi: “João Manuel, 
quero que você escreva sobre o porquê de você 
estar na APM”.

Precisa responder?

João Manuel Faria Simões de 
Carvalho Maio, diretor Social 
da APM SJCampos



CLASSIFICADOS
De médico para médico
ALUGO período em consultório médico, no Ed. Le Classique, Jd. 
Aquarius, para profissionais da saúde. WhatsApp 98157.8892- Fernanda.

VENDO duas salas para consultório com uma garagem cada, tota-
lizando 60m2. Preço abaixo de mercado. Esquina da Av. São João com 
Benedito Souza Ramos. Ed. Net Office. Tratar 12 997110371. Israel.

VENDO mesa ginecológica, espéculos de inox, mesa de MAYO, balança 
Fillizzola etc. A mesa é nova. Vendo também 2 salas no edifício São Lucas.
Contato: Dra. Dolly 12.997113370 / Carina 12.991070999.

VENDO conjunto de salas de 63 m2 com e 2 consultórios, podendo ser 
mobiliado ou não. Edifício Liberal Center. Contato: Roberto C Viana - Cel. 
12 997096649.

ALUGO OU VENDO - apto 1 dormitório, sala c/ sacada, cozinha mo-
biliada com geladeira, fogão, micro-ondas, área de serviço c/ máq. lavar 
roupa, máq. lavar louça etc. Prédio c/ piscina, churrasqueira, sauna e ga-
ragem Ed. Special Place, Av. Ademar de Barros, 695, V. Adyana. Contato: 
(12) 99620-1919 (Lásaro).

VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros 
quadrados, 1  vaga subsolo, 2 banheiros. Tratar com Elaine Gorgati (12) 
981239080 - elainegorg@yahoo.com.br

HORÁRIOS em consultório médico. Ótimo preço. Local com wi-fi, se-
cretárias, PABX, ar condicionado, recepção com TV Smart, sala de aten-
dimento já equipada. Jd. Aquarius, Ed. Le Classique. Tratar por telefone 
12 991775845 ou 988681965 ou, somente WhatsApp 996135585. Dra. 
Maria Beatriz de Oliveira.

ALUGO períodos para consultório médico em clínica de alto padrão, 
com ampla recepção, secretária, elevador, consultório mobiliado, com-
putador, impressora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – 
Grazielle.

ALUGO ou VENDO Sala de 40 m², reformada, no Edifício Cinelân-
dia 7º andar, sl. 707 (Praça Afonso Pena). Valor do condomínio: R$ 
180,00. Valor do aluguel: R$ 750,00. Contato: Dr. Lázaro . Tel: (12) 
99620-1919.

ALUGO sala para consultório em local privilegiado, em clínica 
na Av. Anchieta 585, Esplanada. Vista para o Banhado. 15m2, em 
andar superior, com ar condicionado, ampla sala de espera. Dispomos 
de secretárias, segurança por sistema de câmeras e alarme monitorado, 
e aprovação na vigilância sanitária. Estacionamento aberto na frente. 
Aluguel: R$ 660,00 mais rateio de despesas. Contato: 12 99600-3807 
(David Souza Lima).

ALUGO horários em clínica de fácil acesso localizada no Jar-
dim Satélite, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção 
climatizadas. Espaço Andrômeda. Horários a combinar pelo telefone 11 
98664-0174 (Liana).

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, 671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

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@espaco-
ecoar.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 Bar-
ros / Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de con-
sulta, computador, prontuário eletrônico, luz, telefone, Internet wi-fi. Va-
lor 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. Con-
tato: Ana Catarina: (12) 99655-6009 / Luiz Gustavo: (12) 99715-0145

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

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 mode-
lo 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 Car-
díaco 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, 
50m², 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.


