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Saudações a todos os colegas! Que 
2020 apresente as mudanças que 
tanto precisamos, mas acima disto, 
que venha com muita harmonia e 
desenvolvimento.

Nossos já anunciados trabalhos 
em conjunto com a Regional de 
São Bernardo e de São Caetano ti-
veram os temas definidos. Teremos 
atividades lúdicas, gastronômicas, 
culturais, além das científicas e de 
defesa profissional. Preparem-se 
nossos médicos chefes de cozinha, 
músicos, cantores, escritores, ciclis-
tas e jogadores de baralho – teremos 
atividades para todos durante este 
ano. Artes plásticas, artes dramáticas 
e diversas outras atividades ficarão 
para o próximo ano.

Na atualização científica, aborda-
remos, em conjunto, temas impor-
tantíssimos para a saúde da nossa 
população, como Hipertensão, Diabe-
tes, Coronavírus, Dengue, Oncologia, 
Trombose etc. Na defesa profissional, 
faremos revisão do novo Código de 
Ética Médica, Judicialização da Me-
dicina, Gestão de Clínica, Carreira 
Médica, Lei Geral de Proteção de 
Dados, Reforma Tributária etc.

Todas essas atividades conjuntas 
serão distribuídas entre as três regio-
nais durante o ano, e tal calendário 
em breve estará disponível em nosso 
site; além disso, cada regional poderá 
desenvolver outros temas de seu inte-
resse, mas abertos à participação de 
médicos de todo Grande ABC.

Para o próximo ano, montaremos 
a grade de eventos muito em função 
da Pesquisa do Perfil Médico, que 
faremos nas próximas semanas – as 
três regionais contrataram uma em-
presa de pesquisa de opinião para 
esse trabalho, que será patrocinado 
por um laboratório parceiro. Enviare-
mos o link dessa pesquisa a todos os 
associados, pedindo que respondam 
e que estimulem outros colegas não-
-associados a responderem também 
–  precisamos da representatividade 
de todos para melhor conhecer nos-
sa classe e programar atividades de 
interesse da maioria dos médicos da 
nossa região.

Para bem conhecer os interesses 
dos colegas, temos nossas mídias ou 
mesmo o contato pessoal com cada 
membro da nossa diretoria, mas a 
pesquisa será a principal ferramenta 
administrativa para basear nossas 
ações institucionais. Contamos com 
a participação de todos!

Forte Abraço!

O Conselho Federal de Medicina estipulou o valor 
da anuidade 2020 em R$ 772, para pagamento até 
31 de março. Há o benefício de 3% de desconto 
no pagamento da anuidade de pessoa física (PF), 
no valor de R$ 748,84, até o dia 29 de fevereiro, 
e também a opção de parcelamento, em até cinco 
vezes, do valor integral.

O médico que optar pelo valor integral do des-
conto ou pelo parcelamento deverá acessar a Área 
do Médico, no site do Cremesp, e gerar os boletos.

Recém-formados
A redução de 60% na anuidade de 2020 foi 

mantida a médicos recém-formados. As taxas 
para aqueles que fizerem a primeira inscrição nos 

Um mapa, criado pela universidade Johns Ho-
pkins, em Baltimore, EUA, mostra, em tempo real, 
o número de registros e mortes causados pelo 
novo coronavírus em todas as regiões do mundo. 
A ideia do Centro de Engenharia de Sistemas da 
universidade é compilar dados divulgados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e de centros 

Primeiras ações das 
Regionais do ABC

Anuidade Cremesp PF: desconto de 3% 
para pagamento até 29 de fevereiro

Coronavírus

EDITORIAL EM DESTAQUE

Conselhos Regionais de Medicina serão efetuadas 
com base no valor estabelecido na Resolução CFM 
nº 2.231/19 do CFM, obedecendo à proporcionali-
dade dos meses do ano.

Critérios de isenção
- Integral para os médicos que completam 70 

anos no exercício de 2020, sem prejuízo da cobran-
ça de débitos anteriores;

- Temporária ou definitiva, no caso de incapacida-
de laborativa, mediante requerimento e documen-
tação comprobatória;

- Integral para profissionais que estiverem exer-
cendo a Medicina exclusivamente na condição de 
médico militar.
Com informações do Cremesp

de controle de doenças em países como EUA, China e 
europeus e repassá-los simultaneamente ao público 
interessado.

Para acompanhar, basta acessar: https://gisan-
ddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Com informações do Cremesp
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RETROSPECTIVA 2019

Programação 
intensa

Anualmente, a Associação 
Paulista de Medicina Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pi-
res e Rio Grande da Serra 
lança uma programação de 
atividades elaborada com 
extremo cuidado, visando 
oferecer à classe médica 
eventos de qualidade que 
promovam a educação mé-
dica continuada e a confra-
ternização entre os médicos 
da Região do Grande ABC, 
sócios e não-sócios.

Como esta edição da Re-
vista Digital Notícias Médi-
cas é a primeira do ano, o 
corpo editorial da revista 
considerou relevante fazer 
uma retrospectiva dos prin-
cipais eventos realizados 
em 2019. 

A retrospectiva é uma for-
ma de divulgar a agenda de 
eventos 2020, que o leitor 
pode acompanhar nas pági-
nas 6 e 7 desta edição. Trata-
-se de uma prévia, portanto, 
outros eventos poderão ser 
acrescentados à agenda, 
os quais serão atualizados 
nas próximas edições da 
sua revista digital Notícias 
Médicas.

Acompanhe o que acon-
teceu em 2019 e o que irá 
acontecer em 2020.  

I videokê animado

Festa requintada do Dia das Mães 

XI Simpósio de Trombose Venosa e Tromboembolismo 

II videokê animado

Almoço Festivo do Dia do Médico

VII Simpósio de Clínica Médica

Almoço em homenagem ao Dia dos Pais 

08 DE ABRIL

17 DE MAIO

08 DE JUNHO

17 DE AGOSTO

13 DE SETEMBRO 

20 DE OUTUBRO 

09 DE NOVEMBRO XVI Simpósio de Anemias

31 DE AGOSTO
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AGENDA DE EVENTOS

A diretoria da Associação Paulista 
de Medicina Santo André, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Ser-
ra está empenhada na elaboração 
dos eventos que vão movimentar as 
áreas Científica, Social e Cultural 
durante o ano de 2020. 

Assim, esta edição da revista digi-
tal Notícias Médicas divulga todos 
os eventos previstos para este ano, 
os quais estão em fase de elabora-
ção, portanto, ainda sem dia defini-
do - acompanhe na próxima edição 
a atualização da agenda de eventos. 

A edição 141 publica também al-
guns eventos da APM-SP programa-
dos para os meses de março e abril.

Os diretores da Associação Paulis-
ta de Medicina trabalham voluntaria-
mente para o fortalecimento dessas 
e de muitas outras ações voltadas à 
classe médica. E o sucesso de cada 
evento depende exclusivamente da 
participação dos médicos, sócios e 
não-sócios!

Fique por dentro. Participe!

Programação 
2020

Associação Paulista de Medicina Santo André, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
CIENTÍFICO
JUNHO 
XII Simpósio de Trombose
Dia: 27
Horário: das 8h às 13h

AGOSTO
XVII Simpósio de Anemias
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

SETEMBRO
Simpósio de Hemoterapia
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

NOVEMBRO 
VIII Simpósio de Clínica 
Médica
Dia: em definição
Horário: das 8h às 13h

SOCIAL
MAIO
Dia da Mães
Dia: em definição
AGOSTO
Dia dos Pais
Dia: em definição
OUTUBRO
Homenagem ao Dia do Médico
Dia: em definição  
Agenda sujeita a alterações

CULTURA
Encontros do Grupo Médico Literário 
ABRIL
Dia 4
JUNHO
Dia 6
AGOSTO
Dia 08
OUTUBRO
Dia 03
DEZEMBRO
Dia 05

Horário: a partir das 14h30
Convide os amigos e traga livros para sorteio

APM Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
Avenida dos Andradas 224, Vila Santa. Teresa, Santo. André

Informações.: (11) 4990-0366
info@apmsantoandre.org.br | www.apmsantoandre.org.br

Associação Paulista de Medicina-SP
CIENTÍFICO
MARÇO
CQH - Curso de Gestão de Clínicas e Consultórios Médicos
Dias: de 7 março a 4 de abril 
(aulas aos sábados, com dois temas por dia/aula)
Horário: das 8h30 - 12h (1º tema) e 
das 13h30 - 17h (2º tema)

Reunião Científica de Medicina Legal e Perícias Médicas 
- com webtransmissão 

Dia: 16 Horário: 19h às 21h

XVIII Curso de Residentes em Otorrinolaringologia e Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço - 2020
Dias: 28/03, 04/04 e 09/05 
Horário: das 8h às 15h

ABRIL
Curso de Secretárias -Gestão de Consultório Médico
Dia: 4 
Horário: das 9h às 18h

Reunião Científica de Nutrologia - com Webtransmissão
Dia: 23 
Horário: das 20h às 22h

Acompanhe a agenda completa 
da APM-SP em: apm.org.br 

Local dos eventos: 
Associação Paulista de Medicina, Avenida Brigadeiro 
Luís Antônio, 278, Bela Vista, São Paulo
Informações: 3188-4248

Anfiteatro da Associação 
Paulista de Medicina Santo 

André, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra oferece 

modernidade, conforto e 
beleza. 

Capacidade para 100 pessoas,
moderno sistema de iluminação, tela elétrica 
tencionada de 200 polegadas/Lift para fixação 
do projetor com acionamento automático e 
acústica são alguns dos detalhes que garantirão 
o sucesso do seu evento.

Fácil acesso: Avenida dos Andradas, 224, Santo 
André, próximo ao Hospital e Maternidade Brasil e 
Hospital Christóvão da Gama

Reservas: APM Santo André
Fone: (11) 4990-0366 

 E-mail: info@apmsantoandre.org.br
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OPNIÃO

Aposentadoria especial dos 
profissionais da saúde: você conhece 
os seus direitos?

Os resultados sombrios da 
medicina mercantilista

 A aposentadoria especial é um benefício criado 
pela Lei n. 3.807, de 26.08.1960, que visa garantir 
ao segurado uma compensação pelo desgaste 
resultante do trabalho prestado em condições 
especiais que prejudicam a sua saúde ou integri-
dade física, tais como médicos, dentistas e demais 
profissionais da saúde. 

Ao longo do tempo, essa lei sofreu diversas 
alterações, passando a exigir desses profissio-
nais documentos que comprovassem a efetiva 
exposição aos agentes nocivos, além de excluir 
os profissionais que exercem atividade por conta 
própria em seus consultórios, obrigando-os a 
comprovar, por meio de informações constantes 
no formulário que atualmente é denominado de 
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

Vale destacar que há casos que, mesmo apre-
sentando toda documentação exigida, o INSS 
não reconhece o direito do segurado na atividade 
especial, e há a necessidade de buscar a ajuda 
do judiciário para ter o direito ao reconhecimento 
do benefício.

Saliente-se que o fato de o segurado exercer ati-
vidade sujeito às regras da CLT, com recebimento 
de adicionais trabalhistas, não implica que haja 
enquadramento e reconhecimento da atividade 
como especial para fins de aposentadoria anteci-

Dr. Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Dra. Vera Queiroz - Professora e mestre pela PUC/SP e Dra. Ana Carolina Moura - Advogada especialista pela PUC/SP, do 
escritório Barros de Moura & Dominiqueli Pereira Advogados Associados, parceiro da Associação Paulista de Medicina Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

ASSESSORIA JURÍDICA

pada aos 25 anos de contribuição. São institutos 
diferentes, com reflexos diversos. Entretanto, nem 
sempre a recíproca é verdadeira, uma vez que o 
enquadramento da atividade especial com base 
em NR, por si só, na maioria das vezes, implica 
no recebimento da verba trabalhista. 

Com as alterações trazidas pela Emenda Cons-
titucional n. 103/2019, a aposentadoria especial 
tornou-se bem mais complexa. O volume de infor-
mações técnicas demanda a busca de profissional 
especializado a fim de se elaborar um Planejamen-
to Previdenciário eficiente, bem como a orientação 
no preenchimento do PPP, a apresentação correta 
de documentos e a possibilidade de se decidir, 
quando possível e conveniente, qual o melhor 
benefício a ser pleiteado em face das regras de 
transição.

Esse tipo de análise minuciosa só pode ser feito 
com um estudo realizado por um profissional com 
conhecimento aprofundado sobre a legislação e 
sobre os processos burocráticos junto ao INSS.

Portanto, busque informações, pesquise, co-
nheça os seus direitos, trilhe o caminho mais 
seguro para mantê-los, faça um planejamento 
previdenciário e aposente-se da forma como você 
sempre sonhou.

protocolos equivocados, que fazem mais mal do 
que bem aos pacientes. Em outras palavras, a 
Saúde já não é o eixo principal e o mercantilismo 
tornou-se motivação de certas instituições, trans-
formando os pacientes em simples peças para 
gerar dinheiro.

A falha não é apenas do Estado que não prioriza 
a Saúde. É também de maus empresários que só 
focam o enriquecimento fácil. E o saldo não poderia 
ser outro: várias vítimas em um só pacote como o 
estudante, que paga mensalidades caríssimas e 
vê seu sonho de ser médico usurpado, além dos 
cidadãos que um dia serão atendidos de forma in-
completa e certamente correrão riscos importantes. 

Diante desse conjunto de complicadores, o coti-
diano parece conspirar contra aquilo que almeja-
mos para nossas vidas como médicos. Aqui, tomo 
para mim não a oportunidade de um testemunho, 
mas a licença para respirar fundo e compartilhar 
da experiência de décadas e décadas de cuidado 
aos meus pacientes, de entrega a meus alunos e 
de convicção em princípios. Sempre há um jeito 
de assistir, de atender bem, a despeito de todas 
as adversidades, por maiores que sejam. Aí está 
o nosso maior bem, não é a sabedoria inflada por 
teorias, mas a prática alicerçada no amor ao outro 
e na satisfação de cuidar na alegria de salvar vidas. 

Sou de um tempo em que Medicina era real-
mente um compromisso de fé. Isso significa, em 
essência, que nada tem mais relevância do que o 
atendimento à beira do leito. A única forma de se 
obter resultado efetivo na assistência é com o olho 
no olho, o toque e a conversa realmente interessa-
da. Dedicar-se a ganhar a confiança do paciente 
não é perda de tempo. É o único caminho honesto 
para quem pratica a boa Medicina e para quem é 
primordial gostar de gente. 

No Brasil, infelizmente, não são bem assim que as 
coisas funcionam. Boa parte dos médicos enxerga 
o doente simplesmente como cliente. E, na maior 
parte das vezes, nem ao menos sabe o nome de 
quem está tratando. Alguns chegam a chamar o 
paciente pelo número do quarto, pela marca da 
carteirinha de plano de saúde ou coisas do gênero. 

Esse médico de hoje, cada vez mais alijado do 
doente, é fruto do cenário em que está inserido. 
Transformou-se em vítima do descaso e da falta de 
estrutura para realizar seu trabalho com qualidade. 
Na linha de frente da assistência, em particular na 
rede pública, as condições são inóspitas: o Sistema 
Único de Saúde é subfinanciado e está sucateado, 
fruto amargo da corrupção. Os serviços de urgência 
estão lotados de cidadãos precisando de interna-
ções, enquanto pacientes sofrem com a falta de 
vagas, de medicamentos e com questões estru-
turais. Soma-se a isso o fato de que a formação é 
cada vez pior em virtude da abertura indiscriminada 
de faculdades de medicina. Os profissionais da 
Saúde são culpabilizados pela omissão do Estado 
e sentem literalmente na carne o preço do descaso. 

Nas redes particulares, não é diferente. Os 
médicos são impingidos por hospitais a adotar 
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ALUGA-SE
• Clínica Médica, com 200m2, 3 vagas 
para carro. 
Rua das Monções, no Bairro Jardim, 
Santo André. 
Tratar: Rubens (11) 98272-3922

• Locação de Horário em Consultórios
De horário em consultórios das 12h às 
17h, por hora, ou por período, ou mensal.
Local: Rua Almirante Protógenes, 289, 
12 andares, sala 121. Prédio novo, com 
excelentes instalações, uma vaga na 
garagem de fácil acesso, Internet – wifi, 
Telefone fixo, estacionamento fácil para 
clientes
Ampla sala de espera no edifício
Sala de espera no conjunto
Local e Prédio com segurança total
Especialidades: qualquer especialidade 
clínica que não requeira enfermaria .
Somente atendimento.
Contato: Lúcia, a partir das 10 horas 
(11) 4992-8699 e (11) 98232-3252 e 
(11) 95306-8585

• Espaço para Consultório pediátrico 
em Santo André, bairro Jardim, sala 
ampla, com estacionamento no local, 
boa localização, decoração diferenciada! 
Contato Nádia (11) 97140-0688

• Sala para profissionais da saúde, 
com estrutura física e de secretárias 
montadas, em Santo André, em prédio 
só de consultórios. Aluguel por períodos 
ou mensal.
Para maiores informações, entrar em 
contato pelo telefone (11) 4990-7663 

• Sala para consultório, ótima locali-
zação, não há preferência para espe-
cialidade. 
Av. Dr. Alberto Benedetti, 376, esquina 
com Rua Fortaleza, Vila Assunção, Santo 
André.
Tratar com Ana Paula: (11) 99753-0066 
/ (11) 4319-1126

• Sala comercial, com 65m², na Rua 

Mediterrâneo, 290, 2º Andar - sala 21, 
no Bairro Jardim do Mar, São Bernardo.
Tratar com Talita: (11) 4123-3634 / 
4122-5263 / 95037-2900 / 99633-
8210

• Sala de 60m2 mobiliada para consul-
tório médico, no centro de Santo André, 
com 2 banheiros e uma mini copa. Con-
domínio 700,00.
Tratar com o Dr. Savio: (11) 4990-9612.

•Salas para Atendimento Médico
Locação por hora ou período.
Informações: (11) 2598-2878 ou pelo 
e-mail: vitalia@ig.com.br

•Conjunto comercial
Com recepção, dois banheiros e quatro 
salas.
Av. Dom Pedro II, esquina com rua Ca-
tequese.
Aluguel: R$1.100,00.
Contato: Sra. Shirley (11) 4992-7111

•Salas e  horários disponíveis para 
consultório
Preferência para pediatras ou  neuro-
logistas.
Av. Dom Pedro II, 125. 
Tratar: Dra. Daisy, fone: (11) 4992-7111                                        

•Sala para profissional de saúde, com 
toda a infraestrutura.
Ótima localização, perpendicular à Av. 
Portugal e Pereira Barreto, próximo ao 
Hospital Brasil, Santo André.
Informações: (11) 4437-4127 / 4427-
3874, com Renata

•Salas para alugar
Rua Vichi, 51 - Vila Metalúrgica - Santo 
André       
Falar com Adriana   tel: (11) 4997-4876
Prédio com dentista há 20 anos na re-
gião. São 03 salas independentes com 
02 banheiros estacionamento e sala de 
espera montada.
Valor de R$ 1.500.00 as 03 salas com 
toda estrutura.

•Sobrado Comercial Novo
Centro Santo André, Travessa Lucida, 58
4 salas com WC feminino, Wc Masculino. 
Wc para Deficiente.
Tratar com Newton, 
cel: (11) 94233-7368

ALUGUEL 
ANUAL/TEMPORADA
•Riviera-São Lourenço
Pé na areia, Módulo 6, Ed. Malibu, 1°an-
dar, 4 dorm. suíte, 2 banheiros, varanda 
gourmet.
Contato: Ângela (11) 4436-3017
•Praia do Forte-Praia Grande
50m da praia, apto. 1 dorm., cozinha, 
banheiro e garagem.
Contato: Dra. Daisy (11) 99850-0066.

VENDE-SE
 Quatro terrenos em Ilha Comprida 
Três terrenos são a três quarteirões da 
praia e mais um terreno (300m2) de fren-
te para o mar. Total dos quatro terrenos 
1.200m2. Todos com escritura, IPTUs 
pagos e autorização do meio ambiente 
para construir.Valor dos quatro terrenos: 
R$ 150.000,00 
Contato: (11) 99850-0066

•Barco 27 pés cabinada
Motor volvo penta, 5,7 gasolina – 300hs 
de uso, marina em Bertioga, único dono 
(médico), preço R$ 65.000,00.
Contato: Ângela (11) 4436-3017 / 4436-
3166 ou 99937-2500

SUPLEMENTOS
• Fit-one Suplementos Alimentares  
Avaliação Física, Prescrição de Treino, 
Modulação Metabólica, Rejuvenesci-
mento com célula tronco.
Rua Alvares de Azevedo, 60 – Centro 
Santo André 
Contato: (11) 2598-0606.
www.fitonesuplementos.com.br  
www.fitone.jeunesseglobal.com

NEGÓCIOS & CIA

1 Thiago Alcantara Gabriel
2 Eduardo Antonio Nascimento Vieira
2 Gustavo Garcia Marques
3 Wilson Roberto Catapani
4 Isabela Nacione Pedruzzi
5 Ticiany de Lima Miyazaki
6 Alexandre Cavanha Babichak
6 Daniel Abuhab
6 Maria Cecilia Miranda Krongold
7 Akiko Yamaba
7 Marisa Ramalho Afonso
8 Francisco Eduardo Cardoso Alves
9 Marcos Vinicius D. Amato Figueiredo

10 Cintia Sayuri Hoshii Suguiyama
10 Geraldo Wilson de Almeida Jr
10 Gisele de Moura G. Ferraz do Amaral

10 Marcio Falcao Simone Junior
10 Marcos Aparecido Teixeira Braga
10 Marcos Silveira Gonzalez
12 Jose Carlos Alves de Souza
13 Alcione A V de Souza Moscardi
13 Renan Lopes Monteiro
14 Celena Mara Seccomandi
14 Nayara Sanches Rigo
14 Paulo Kenkiti Kataoka
15 Adriano Valente
15 Caroline Rodrigues Fernandes
16 Eduardo de Melo Carvalho Rocha
16 Marieli Barguil
17 Elis Carla Seixas Rodrigues
18 Jose Raul Nogueira
20 Guilherme Tadeu F. de Faria Raule

20 Julia Kaori Nishi
20 Larissa Pereira Novais
21 Juliana Goncalves de Lima Armellini
23 Cesar Nascimento Santa Ritta
23 Roberto Maria Viviani
23 Joyce de Sales Silva
25 Beatriz Brandao Sarem
26 Mirian Ferreira de Vasconcelos
26 Roberto Andres Gomez Douglas
27 Afonso Cesar Polimanti
28 Vanei Leite Araujo
29 Fernando Fusco Filho
29 Rogerio Almeida Santana
30 Marina Podadera Balota
30 Newton Shigueo Miyashiro Filho
31 Esau Furini Ferreira Barros

1 Luis Henrique Firmino da Silva
2 Jessica Nascimento Ferreira
2 Pedro Luis Serrano Uson
4 Janaina Menezes Ziliotti
4 Marina Naomi Kobuti
4 Viviane Lealdini
5 Fabio Queiroz Rangel
6 Isabela Coutinho Tubone
7 Ariel Meyer Ellovitch
7 Francisco Scozzafave Neto
7 Luma Princess Schneider
8 Silvia Garcia Abeid
9 Airton Gomes
9 Felippe De Almeida Goulart
9 Marcelo De Melo Viveiros
9 Rogerio Krakauer

10 Cibele Wolf Lebrao
10 Israel Cirlinas
11 Lucas Cardoso Santos
12 Juliano Manzoli Marques Luiz
12 Regina Maria De Carvalho Pinto
12 Sheila Hauck Barbosa
13 Alberto Arouca Monteiro F
13 Thais Cristina Garbelini Salles
14 Audrey dos Reis
15 Silvia Regina Nogueira Jorge
17 Jacilma Veronica Aviles Villegas
18 David Eduardo Zuluaga Liberato
18 Nilton Ferraro Oliveira
18 Olga Maria de Castro Franco Goytia
20 Clovis Sbrighi Bevilaqua
20 Maria Luiza Pinto Nascimento

21 Danyllo Pansani Pereira
21 Silvio Cembranelli Neto
21 Sonia Maria Martins
25 Maria Aparecida Teixeira das Neves
25 Thiago Artioli
26 Arnaldo Farber
26 Friedrich Werner Sant Anna Metzker
27 Elisama Oliveira Marcondes
27 Israel Zekcer
27 Marine Antunes Pires
28 Fernando Sansone Rodrigues
29 Joao Antonio Correa
29 Jorge Roberto Fornazari Pires
30 Claudia Lukesic

ANIVERSARIANTES

Abril

Março

O DrApp facilita a busca de médicos, de acordo com a especialidade e a localização. Permite o agendamento on-line 
e efetua o pagamento.
 
• Cada médico tem sua agenda, com horários e dias da semana que disponibilizar no sistema.
 
• O médico tem a liberdade de estabelecer seus honorários, sendo o mínimo os valores constantes da CBHPM ou 
seus múltiplos, tanto para consultas como procedimentos.
 
• Recebimento integral do valor que estabelecer, sem qualquer desconto ou custo.
 
• O uso do portal tem CUSTO ZERO para os médicos.
 
• Pagamento direto: garantido por cartões de crédito.

Cadastre-se agora: http://lp.drapp.com.br/cadastre-se



SOLID IDIOMAS 
30% de desconto na mensalidade e 
sem taxa de matrícula e de material. 
(11) 2325-0884
www.solididiomas.com.br

ALIANÇA FRANCESA
15% de desconto nos cursos regulares
Fones: (11) 4427-4586 / 4436-9578

DEFESA PROFISSIONAL
Prevenção, orientação e defesa de seus 
associados quando acusados de má 
pratica da medicina no exercício pro-
fissional, usualmente apontada como 
“erro médico”.
(11) 3188-4207
E-mail: saude@apm.org.br 
 
DESPACHANTE 
Despachante João Ramalho 
(11) 4994-5032/
4438-0084

ASSESSORIA JURÍDICA
Escritório Barros de Moura & 
Dominiqueli Pereira Advogados
Fones: (011) 4427-6749 / 2379-7011     
Site: bmdpadvogados.com.br

PLANTÃO JURÍDICO GRATUITO PARA 
SÓCIOS 
Nas áreas civil, administrativa, 
trabalhista, direito do consumidor, 
imobiliária, família, entre outros.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

ATESTADOS MÉDICOS
A APM fornece formulários de 
atestados médicos e de saúde 
ocupacional, impressos e digitais, 
para médicos, consultórios, clínicas, 
hospitais e empresas.
Site: apm.org.br

CLASSIFICADOS GRATUITOS
Sócios tem espaço na revista Notí-
cias Médicas para anunciar venda, 
locação etc.

PLANOS DE SAÚDE
A APM e a Qualicorp proporcionam 
ao médico associado os melhores 
planos de saúde coletivo por adesão, 
com condições especiais de preço e 

carência.
E-mail: info@apmsantoandre.org.br

PORTO SEGURO
IASA Corretora de Seguros
Fones: (11) 4476-1255 / 97153-4839
E-mail: izilda@iasaseguros.com.br 
Site: www.iasaseguros.com.br

ASSESSORIA CONTÁBIL 
IDS Assessoria Contábil
(11) 4330-7413 
E-mail: ids@idscontabil.com.br

PLANO DE SEGURO SAÚDE
A APM disponibiliza aos associados a 
oportunidade de aderir aos contratos 
coletivos de planos de saúde e odontoló-
gicos, com diversas vantagens especiais 
e valor inferior ao praticado no merca-
do. Entre em contato com a APM para 
conferir coberturas, carências, rede 
credenciada e abrangência na capital, 
no interior e em outros estados. 
(11) 3188-4267.

MK BLINDADOS 
Blindagem e Manutenção de 
Veículos
Serviço de blindagem, com aplicação 
de materiais de proteção com nível 
III-A de segurança, manutenção de 
blindados e venda de veículos blinda-

dos novos e seminovos.
7% de desconto no valor do carro, em 
8x sem juros com cheques ou cartão.
Fones: (11) 2264-0720 / 7737-8507 
E-mail: cleber@mkblindados.com.br
Site: www.mkblindados.com.br

SPAZIO ITALIANO 
Centro de Língua e Cultura Italiana 
Ltda
(Santo André, ABC e São Paulo)
10% de desconto nos cursos minis-
trados tanto nas escolas quanto nos 
cursos incompany.
Fones: (11) 4427-6500 / 6833-1211
E-mail: spazio@spazioitaliano.com.br
Site:  www.spazioitaliano.com.br

CLUBE DE BENEFÍCIOS
Grandes empresas, de alcance nacional 
e local, oferecem produtos e serviços 
em condições exclusivas à classe mé-
dica, contemplando diversas áreas de 
interesse do médico. Para desfrutar dos 
benefícios, cadastre-se gratuitamente 
pelo site: www.apm.org.br

CLUBE DE CAMPO
Localizado na Serra da Cantareira, o 
Clube de Campo da APM é uma ótima 
opção de lazer e descanso para os 
médicos associados da entidade,  (11) 
4899-536/3518/3519.

A Associação Paulista de Medicina Santo André, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

 oferece benefícios especiais aos médicos associados. Confira alguns:

BENEFÍCIOS


