
Revista
Feliz Natal! Que em 2022 tenhamos sabedoria 
para conviver em harmonia, respeitando as 
diferenças e a diversidade e atuando, juntos 
em prol da saúde e bem-estar de todos e do 
crescimento de nosso país. 
 
A Diretoria
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Editorial

Chegamos ao final do primeiro ano de gestão da nossa Direto-
ria, ano este ainda envolto pela pandemia da covid-19, com todas 
as suas restrições e impactos. Esta realidade desfavorável não 
nos desestimulou. Ao contrário. Nossa Diretoria realizou inúme-
ras melhorias e investimentos em nossa Sociedade de Medicina 
e Cirurgia, claro, com muita responsabilidade e pautada por rigo-
roso controle financeiro, visando proporcionar o melhor ambiente 
possível para o nosso convívio social e familiar.

Melhorias e investimentos dos quais pudemos desfrutar quan-
do a imunização alcançou níveis de segurança e as autoridades 
governamentais permitiram, retomamos, com bastante prudên-
cia, mas extremamente felizes, as atividades em nosso Clube.  

Para as nossas crianças, ampliamos o parquinho infantil, in-
corporando casinha, barco viking, escorregador, mesinha, cadei-
ras, cama elástica e playground. Oferecer o melhor às futuras 
gerações sempre será prioridade, afinal, são elas que perpetuarão 
nossa Regional e desejarão cuidar dela como se fosse sua casa, 
aliás, como queremos que seja. É o que ocorreu com grande 
parte dos integrantes desta diretoria que brincaram, construíram 
amizades e cresceram na Sociedade de Medicina e Cirurgia.

No início de 2021, cumprindo meta já estabelecida pela ges-
tão anterior, presidida por Dr. Kássey Vasconcelos, fizemos o 
complexo de beach tennis, ampla área com quadras de areia, mi-
nis quiosques, vindo a se tornar um dos locais de maior convívio 
social e esportivo.

Voltamos nossos olhares também para o verde de nosso clube. 
Ele é reconhecidamente uma das mais belas sedes de regionais 
do Estado, muito por causa das árvores, flores e demais plantas 
espalhadas por sua imensa área. É consenso dos diretores e dos 
associados que merecemos mais verde, o que nos levou, este ano, 
a plantar dezenas de árvores frutíferas em vários pontos do clube.

Investimos também na nossa infraestrutura, trocando todas 
as caixas de energia por um sistema mais atual e seguro. Refor-
mamos banheiros e construímos outro na área da piscina. Estão 
em curso, para serem concluídas no primeiro trimestre de 2022, 
a troca do piso do bar e a construção da rampa de acesso do 
estacionamento aos quiosques.

Toda a iluminação das quadras de tênis e da poliesportiva foi 
trocada por lâmpadas de led, com melhor desempenho que a 
iluminação comum e economia de até 80%, reivindicação antiga 
dos nossos colegas tenistas.

Outro investimento importante e com grande impacto em eco-
nomia foi a implantação de placas de energia solar na cobertura 
da quadra de tênis. Além de ser renovável e sustentável, benefi-
ciando o meio ambiente, a energia solar resultou em importante 
economia para os cofres da nossa Regional.

Dr. Leandro Freitas Colturato é presidente da Associação 
Paulista de Medicina Regional de Rio Preto

Em ano desafiador, muitas conquistas a comemorar
Estão em curso também mudanças que vão tornar nossa insti-

tuição 100% digital. Toda a administração e secretaria funciona-
rão neste novo ambiente e terão todo o seu conteúdo digitalizado 
(informações de associados, balancetes, atas, fotos e vídeos etc), 
resultando em mais segurança, praticidade e eficiência.

No campo científico, aceitamos o desafio imposto pela pande-
mia e realizamos o primeiro Congresso Médico do Oeste Paulista 
100% online, tendo como especialidades focos a cardiologia, a 
endocrinologia e a nefrologia. Foram dias nos quais a distância 
não foi obstáculo para colegas e estudantes de Rio Preto e outras 
cidades compartilhares conhecimento em prol de seu aprimora-
mento acadêmico e profissional. 

Duas campanhas foram marcantes neste primeiro ano de 
nossa gestão e acreditamos que permanecerão na história da 
SMC. A campanha contra a violência médica e a que eviden-
ciamos os abusos dos planos predadores em prejuízo da classe 
médica e da população. Campanhas estas cujo impacto na so-
ciedade ficou evidente pela cobertura da imprensa, com notícias 
em inúmeros jornais, rádios, TVs e veículos digitais da região e 
do Estado de São Paulo.

Em 2021, procuramos exercitar também a solidariedade, pois 
desde o primeiro dia de gestão tínhamos clara a responsabilidade 
da quase centenária Sociedade de Medicina e Cirurgia em ajudar 
a população, sobretudo num dos momentos mais dramáticos do 
país. Promovemos então a campanha Doa APM e a Feijomed 
que, juntas, arrecadaram 5 toneladas de alimentos e muitos pro-
dutos de limpeza e higiene pessoal, doados a entidades carentes.

Durante estes 365 dias, tudo o que fizemos foi para você e 
para sua família. E, em 2022, esperamos fazer ainda mais e fica-
ríamos muito felizes se tivermos cada vez mais você junto com a 
gente, como muitos colegas estiveram ao longo de 2021.

A todos, queremos agradecer muito e desejar um ótimo Natal 
e um 2022 com muitas alegrias, realizações, conquistas e, acima 
de tudo, muita saúde.
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e um Próspero Ano Novo!

Feliz Nal

Presidente da APM
Rio Preto participa de 

bate-papo com deputada
federal autora da

lei da telemedicina

Polícia recebe média 
de 4 denúncias de 
violência contra a 

mulher por dia

Como representante da classe médica de Rio Preto e região, o 
presidente da APM – Regional de Rio Preto, Dr. Leandro Colturato, 
foi convidado para participar, no dia 25 de novembro, de bate-pa-
po com a deputada federal Adriana Ventura (Novo) sobre a tele-
medicina, em evento realizado no anfiteatro do Hospital D’Olhos. 
Adriana é autora da lei 13.989/2020, que autorizou o uso da 
telemedicina durante a pandemia, em caráter emergencial, em 
todas as atividades da área de saúde, nos padrões que já são 
utilizados no atendimento presencial. 

A deputada também preside a Frente Parlamentar da Teles-
saúde no Congresso Nacional, o que levou Dr. Leandro a querer 
saber as propostas deste grupo de deputados. 

Ele convidou Adriana a lançar o olhar para além da pande-
mia e responder o que acontecerá após, pois a telemedicina é 
uma realidade sem volta. Adriana também teve que responder se 
o Congresso Nacional pensa e discute como será a rede pública 
de atendimento baseada em telemedicina que, para o presiden-
te da APM Rio Preto, “precisa ser integrada, com capilaridade”. 
Por fim, exercendo o papel de liderança de classe, o presidente 
da APM Rio Preto perguntou o que a parlamentar e a bancada do 
partido Novo pensam da remuneração médica na telemedicina, já 
que a normatização é de responsabilidade exclusiva dos convênios.

A violência contra a mulher, tema de campa-
nha lançada em outubro pela APM – Regional de 
Rio Preto com o lançamento de vídeo e aborda-
da em artigo do diretor esportivo, Dr. Thomaz A. 
Soubhia Moreli, na edição de novembro desta re-
vista, ganha ainda mais relevância, traduzida em 
números. Estatísticas estarrecedoras, que foram 
fornecidas pela Delegacia de Defesa da Mulher 
de Rio Preto, por solicitação de nossa Regional. 
Nos últimos quatro anos, o órgão soma 7.816 re-
gistros de violência doméstica, quase 2.000 por 
ano, mais de 4 por dia.

Até os 10 primeiros meses deste ano, a de-
legacia recebeu 1.689 denúncias, o que projeta 
mais de 2.000 ocorrências em 2021, caso a mé-
dia se mantenha. “Vamos nos lembrar de que são 
números dos casos que chegam à polícia, quan-
do sabemos que acontecem muito mais outros 
diariamente cujas vítimas não têm coragem de 
denunciar”, ressalta Dr. Leandro Colturato, presi-
dente da APM Rio Preto. “Fica evidente, portanto, 
a importância de nossa entidade manter o assun-
to em dia, atuando para revertermos esta triste 
realidade”, conclui.
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Um futuro de luz para a humanidade!
Dr. Marcelo José Padua

Olhar nos olhos do ente querido, ler esse 
artigo aqui e agora, jogar cartas com amigos, 
assistir o futebol na TV...

Atividades corriqueiras e que a maioria de 
nós desempenha com facilidade, sem nos 
darmos conta do quão complexa e maravi-
lhosa é a capacidade de enxergar.

Infelizmente, um número enorme de pes-
soas em todo o mundo é privado da visão.

Conhecida como deficiência visual, a per-
da irreversível parcial ou total da visão aco-
mete cerca de 2 milhões de pessoas somen-
te no Brasil.

Felizmente, o avanço da tecnologia vem 
para trazer esperanças a essas pessoas!

Hoje já existem diversos dispositivos ca-
pazes de promover uma melhora significativa 
na vida do deficiente visual. 

Dispositivos de substituição de sentidos (para os casos de 
deficiência mais profunda), em que softwares e inteligência 
artificial permitem o reconhecimento de rostos, cores, notas 
de dinheiro, leitura de textos, entre outras funcionalidades. 
É o caso do aplicativo para IOS da Microsoft. Disponibilizado 
gratuitamente, o Seeing AI possibilita que os deficientes visu-
ais ganhem autonomia e melhorem sua qualidade de vida de 
maneira significativa.

E os avanços não param por aí. Já existem relatos de pacien-
tes que realizaram implantes intraoculares capazes de “subs-
tituir” as funções das células da retina, captando os sinais 

luminosos e transmitido impulsos nervosos ao córtex visual.
Claro que se trata ainda de tecnologia experimental, con-

tudo, os resultados são promissores: pacientes que tinham 
perdido totalmente a visão, ou seja, não estavam nem mesmo 
tendo a percepção da luz, passaram a enxergar vultos.

Pode parecer pouco, mais se levarmos em conta a comple-
xidade do sistema visual, esse é um passo gigantesco rumo a 
um futuro de luz para toda a humanidade!

Dr. Marcelo José Padua é oftalmologista e 2º secretário da Diretoria 
da APM – Regional de São José do Rio Preto.

Seeing AI, aplicativo para IOS desenvolvido pela Microsoft
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Mensagem de Final de Ano 2021
Diretoria da SMC/APM Regional de Rio Preto

“Após longo período de muitas dificul-
dades, hoje nossa diretoria vem até vocês 
agradecer tudo o que nos proporcionaram 
ao longo deste primeiro ano de adminis-
tração. Sempre estiveram ao nosso lado 
e, mesmo durante as dificuldades da 
pandemia, mantiveram vivo o espírito do 
nosso querido Clube dos Médicos.”

“Após intensa negociação com inúme-
ras empresas e aprovação do conselho fis-
cal e administrativo, investimos na ener-
gia alternativa, renovável e sustentável; 
hoje a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
é uma instituição com 100% de energia 
solar. Investimento que já traz benefícios 
e que deixará para as próximas diretorias 
melhores condições financeiras.”

“No início do ano, seguindo a progra-
mação da diretoria anterior, fizemos o 
‘complexo beach tennis’. Uma área am-
pla, com 2 quadras de areia, 2 minis 
quiosques, ambiente arejado, arborizado 
e com muito verde. Hoje é um dos locais 
de maior convívio social e esportivo da So-
ciedade e, sem dúvida, faz parte do nosso 
cartão postal.”

Dr. Rodrigo José Ramalho | Vice-Presidente 

Dr. Luiz Fernando Dal Col  | 2º Tesoureiro

Dr. Marcelo Lúcio de Lima
Delegado da SMC/APM Rio Preto

“Ao longo dos últimos meses pudemos 
sentir o sabor do estar mais próximo um 
do outro. Com o avanço da vacinação e 
a consequente melhora dos números da 
COVID-19, novamente os sorrisos volta-
ram a estar presentes no nosso cotidiano; 
encontros se tornaram mais agradáveis; e 
recebê-los no nosso clube tornou-se mais 
frequente e prazeroso.”

“Pensando no futuro, estamos nos tor-
nando uma instituição 100% digital. Sis-
tema interno novo e modernizado. Nossa 
secretaria está em fase final de digitali-
zação. RH, associados, balancetes, atas, 
fotos e vídeos, tudo está seguro dentro 
da era digital. Otimizamos a burocracia e 
abrimos espaços para praticidade e sim-
plicidade.”

Dr. Fabrício Alves Oliveira | Diretor Social

Dr. Rafael A. Barbosa Delsin | 1º Secretário

“Atuamos em seu benefício durante 
todo o tempo. Com rigoroso controle fi-
nanceiro, fizemos a lição de casa e con-
seguimos ampliar nossos investimentos. 
Tudo com o objetivo de melhorar o seu 
convívio social e familiar na nossa casa.”

“Nunca deixamos de lado o 
que de mais bonito tem nosso 
clube: nossas crianças e o “ver-
de”. Ampliamos o parquinho 
infantil: casinha, barco viking, 
escorregador, mesinha, cadei-
ras, cama elástica e um belo 
playground. Tudo para que seu 
filho se sinta cada vez mais fe-
liz e possa viver a infância como 
deve ser vivida: brincando. Re-
vitalizamos com muitas flores 
as quadras de tênis e de beach 
tennis. Aumentamos o número 
de árvores frutíferas, espalhadas 
por todos os lados: campão, par-
quinho, paredão e no complexo 
beach tennis. Frutos que, sem 
dúvida, serão colhidos por nos-
sos filhos e netos.”

Dr. Eduardo Lima Garcia | 1º Tesoureiro

Dr. Marcelo José Pádua |2° Secretário
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Mensagem de Final de Ano 2021
Diretoria da SMC/APM Regional de Rio Preto

“Acredite, tudo o que fizemos foi para você. Nada teria sentido 
e nada seria possível sem você conosco. Que o Menino Jesus, 
que tanto representa a paz e a união, despeje as bênçãos sobre 
sua casa e seus entes. Que o Papai Noel presenteie você e sua 
família com muita saúde e alegria. E que em 2022 possamos nos 
aproximar ainda mais e continuar nossa trajetória com você ao 
nosso lado. A APM regional de São José do Rio Preto deseja um 
ótimo Natal e um feliz 2022 com muito clube. Um grande abraço 
e contêm sempre conosco.”

Dr. Leandro Freitas Colturato | Presidente

“Investimos na nossa infraestrutu-
ra para melhorar o seu bem estar e sua 
segurança. Trocamos todas as caixas de 
energia para um sistema mais atual e se-
guro. Reformamos um banheiro e cons-
truímos outro na área da piscina. A troca 
de todo o piso do bar deixará mais bonito 
e moderno um dos locais de maior uso. 
A rampa de acesso do estacionamento 
aos quiosques e bar ganhará novo visual. 
Mais segura e completamente revitaliza-
da, trará um novo acesso para você.”

Dr. Henrique Nietmann
Delegado da SMC/APM Rio Preto

“Nossa campanha contra violência 
médica e planos predadores trouxe 
bons resultados e fez parte de todos os 
noticiários da cidade e região; em um 
movimento conjunto com a APM esta-
dual e a AMB, obtivemos ganhos impor-
tantes em pontos da reforma tributária 
que prejudicavam nossa classe; reuni-
ões com convênios da cidade, sempre 
em busca de melhorias aos médicos.”

Dra. Paula Fialho Saraiva Salgado
Diretora de Defesa de Classe

“Um dos esportes que mais movi-
mentam nossa casa está com cara 
nova. Com a ajuda dos torneios e dos 
patrocinadores, toda a iluminação das 
quadras de tênis e da poliesportiva foi 
trocada para Led. Com melhor desem-
penho que a iluminação comum e eco-
nomia de até 80%, pudemos atender 
uma reivindicação antiga dos nossos 
tenistas.”

Dr. Thomaz A. Soubhia Moreli
Diretor Esportivo

“Dentro dos nossos pilares de sus-
tentação, atuamos a favor do médico 
e da ciência. O Congresso Médico 
do Oeste Paulista, pela primeira vez 
100% online, trouxe conhecimentos 
atuais e relevantes para colegas das 
áreas de cardio, endócrino e nefrolo-
gia. Webnares e podcasts fazem par-
te da rotina da SMC.”

“Em um ano atípico quando a com-
paixão e a solidariedade foram mais 
necessárias do que nunca, a SMC fez 
sua parte e engajou os eventos bene-
ficentes. A campanha DOA APM e a 
FEIJOMED, juntas, arrecadaram 5 to-
neladas de alimentos e muitos produ-
tos de limpeza e higiene pessoal para 
inúmeras entidades carentes.”

Dr. Eduardo Palmegiani
Diretor Científico

Dr. Luiz Fernando Colturato |Diretor Cultural
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Ministério da Saúde, Ministério Público e
governo do Estado manifestam-se sobre

pesquisa que revela violência contra médicos
O Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São 

Paulo e o Ministério Público Estadual manifestaram-
-se oficialmente sobre ofícios enviados pela Associação 
Paulista de Medicina Estadual e a Regional de Rio Pre-
to dando ciência de levantamento inédito realizado em 
julho passado em que se constatou que um em cada 
dois médicos da cidade já sofreu agressão por parte de 
pacientes e familiares. Os episódios vão desde ataques 
físicos até psicológicos, passando por situações de assé-
dio sexual. Nos ofícios, a APM solicita providências das 
autoridades públicas.

A pesquisa foi motivada pelo aumento das denúncias 
informais de agressão para a Regional APM. Em termos 
estatísticos, o retorno foi excelente: 354 médicos res-
ponderam ao questionário, o que representam 14% dos 
2.500 profissionais que atuam em Rio Preto, indistinta-
mente, na rede pública e em instituições privadas. Dos 
que responderam, 63,28% já presenciaram algum colega 
da saúde sofrer violência, sendo que 44,92% (pratica-
mente um a cada dois) foram vítimas de agressões.  

O Ministério Público do Estado, após receber informa-
ções da Prefeitura de Rio Preto sobre ações que adota 
para combater a violência contra os médicos que atuam 
nas unidades do município, decidiu pelo arquivamento da 
representação apresentada pela Regional de Rio Preto.

Dr. Carlos Gilberto Menezello Romani,  5º promotor 
de Justiça de Rio Preto, justifica o arquivamento con-
siderando que a “resposta da municipalidade foi conclusiva no 
sentido de que conta com 168 câmeras de monitoramento ins-
taladas nas unidades de saúde mais diversas; a guarda civil faz 
rotineiramente rondas nas unidades de saúde e pode ser aciona-
da a qualquer momento para pronto comparecimento; as UPAs 
e Pronto Socorro por atender pessoas em situação de vulnerabi-
lidade e de atendimento ininterrupto possuem profissionais vi-
gilantes 24 horas por dia e também tem câmeras de monitora-
mento; por fim, a Secretaria Municipal de Saúde visando garantir 
a segurança do ambiente e dos profissionais no atendimento à 
população contratou serviços técnicos especializados. (...) Como 
se percebe, pelo menos na rede pública municipal existe conduta 
proativa no sentido de não só procurar a proteção das atividades 
dos médicos, mas de todos os servidores da saúde, que também, 
como profissionais (enfermeiros, auxiliares, atendentes etc.) de-
vem ser protegidos ou ao menos que se procure minimizar even-
tual conduta que venha gerar uma possível agressão do paciente 
quando do atendimento”.

Em relação às instituições privadas, o promotor informa que 
“cabe a elas com certeza buscar priorizar referida proteção, haja 
vista que o ingresso e atendimento nesses locais ocorrem de 
maneira monitorada logo na entrada dos estabelecimentos e a 
segurança dos profissionais demandam um trabalho que, com 
certeza, objetiva evitar eventos que venham macular as suas ati-
vidades regulares, não cabendo ao Ministério Público exigir do 
particular que adote medidas que venham a dar tal proteção 
já que demandaria administrar seu orçamento, o que refoge da 
missão Institucional”.

Ministério da Saúde 
Em ofício, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de 

Gestão do Trabalho em Saúde, colocou-se “à disposição para co-
nhecer de maneira mais aprofundada a pesquisa e para buscar os 
melhores meios para proposição de soluções definitivas”.

Governo do Estado de São Paulo
A Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao receber os resul-

tados da pesquisa, solicitou à Polícia Militar para se manifestar e esta, 
em ofício, apenas sugere que os profissionais da área de saúde, quan-
do vítimas de violência, sejam orientados a ligar para o telefone 190. 

Veja a seguir os ofícios do Ministério da Saúde, Governo do Estado 
de São Paulo e Ministério Público Estadual.
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Resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo
02/12/2021 15:36 SEI/MPSP - 4658847 - Ofício

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5243049&infra_si… 1/2

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

OFÍCIO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
5ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto (SP)

Área Regional do Ministério Público do Estado de São Paulo
Rua Voluntários de São Paulo nº 3.539 - 2º Andar - Sala 22 - Centro

Cep. 15015.200 - São José do Rio Preto - SP.
Fone:- (017 3121-4376  - E-mail:-  emiliaandrade@mpsp.mp.br

 
 
São José do Rio Preto em 01 de Dezembro de 2021.

 
Ofício nº  306/2021-5ª PJ/SJRPreto(SP)
Referente aos autos da Representação MP nº 43.0717.0005279/2021-2
SEI nº 29.0001.0182160.2021-64
(Favor usar as referências acima)
 
 
Ilmo. Sr. Dr.:-
 
Encaminho-lhe, anexo ao presente, para seu conhecimento e ciência, cópia da promoção de
arquivamento   relativa aos autos da Representação MP n.º 43.0717.0005279/2021-2, SEI nº
29.0001.0182160.2021-64   que  apura a prática de abusos das empresas de planos de saúde contra
médicos e pacientes na região de São José do Rio Preto .
 
Nos termos do artigo 14 e seus parágrafos da Resolução 1.342/2021-CPJ, de 1º de Julho de
2021,notifico V.Sª. para eventual recurso contra o presente arquivamento no prazo de 10 (dez) dias a
contar do recebimento deste.
 
Sem outro particular, reitero os meus protestos de estima e consideração, firmando-me,
 

Atenciosamente.
 
 
 

CARLOS GILBERTO MENEZELLO ROMANI
5º Promotor de Justiça de SJRPreto

 
 
 

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor
LEANDRO F. CULTURATO
MD. Presidente da
Associação Paulista Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto
Alameda Oscar de Barros Serra Dória nº 5.661 - Vila São Manoel
Cep. 15091.180 - São José do Rio Preto - SP.
smc@terra.com.br
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Resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo
continuação
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Resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo
continuação
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Resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo
continuação
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Resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo
continuação
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Resposta do Ministério da Saúde
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Resposta do Ministério da Saúde
continuação
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Resposta do Ministério da Saúde
continuação
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Resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado
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Resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado
continuação
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No primeiro domingo de dezembro, a SMC viveu mais um dia 
de muita confraternização, alegria e emoção. A manhã começou 
com os associados disputando animadas partidas de tênis e bea-
ch tennis, enquanto outros desfrutavam da piscina e as crianças 
se divertiam no parquinho e pelo clube enquanto aguardavam 

Papai Noel traz alegria e emoção
às crianças na SMC

ansiosas a chegada dele. Mais para o final da tarde, quando a 
expectativa nao cabia mais nas crianças, Papai Noel chegou e o 
espírito do Natal se antecipou no anfiteatro da SMC. O “bom ve-
lhinho” foi embora, mas deixando o clima de alegria, embalado 
pela música de Ed Carlos, à beira da piscina.
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Papai Noel acolhe cada criança com muito carinho
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26º Intramédicos de Tênis
Um dos mais tradicionais eventos esportivos da SMC aconteceu em outubro nas quadras do Clube Médico: o 26º Intramédicos de 

Tênis. A abertura reuniu dezenas de associados antecipando sucesso do torneio que, como em todas as edições, premiou campeões 
e vice-campeões em várias categorias individuais e de duplas. Parabéns aos organizadores, apoiadores e tenistas!

Categoria C - campeã Thaísa Silveira Barbosa 
vice-campeã Adriana lima

Categoria A duplas: campeãs - Ana Lúcia e Larissa / 
vice-campeãs - Rafaella e Rúbia

Categoria c - vice-campeão Thomaz e
campeão Guilherme

Categoria C duplas : campeãs - Valéria Zeratti e Thaísa 
S. Barbosa / vice-campeãs - Adriana Lima e Bárbara

Categoria B - campeã Camila Togni
vice-campeã Elza

Categoria C duplas - campeões Guilherme e Matheus / 
vice-campeões Fábio e Thiago
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ANIVERSARIANTES DE JANEIROANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Emanuel Pedro Tauyr
José Bertazzo
Shinhiti Morita
Camila Garcia Sommer
Afonso Antoninho Roncaglia
Isamu Iwata
Vinicius Menin Brandi
Patricia Ferretti G M Vezzi
Paulo Alexandre Gomes
Eliana Lopes Silva Polotto
José Amaro O Bottas
Luiz Kazuo Kashiwabuchi
Natalia Mazer
Sidney D’andrea
Paulo Henrique A Togni

03
02

01

05

08

06

04

Carlos B Menezes Verona
Paulo Cesar B Goncalves
Taciara Maluf T Cintra
Francisco R Marques Lobo
Toufic Anbar Neto
Thais Vitti B Castro
Guilherme A M Medeiros
Julio Domingues P Neto
Juçara Coimbra Doria
Luiz Homsi
Afabio Lopes Cançado
Luiz Fernando Dal Col
Carlos Roberto Antonio
José Dalmo de Araujo
Luiza Truzzi Menegon

11

10

09

13
14

15

16

17

Selma R O Raymundo
Maurilio Catelan
Rodrigo Tadeu R Silvestre
Raquel de O Segalotto
Alexandre Petreca
João B Crenith Junior
João Octavio Biasi Pirozzi
André Renato S Nogueira
Gabriel Mendes Avilez
Renato Azzini G Vieira
Maria Amalia B Cardoso
Paulo Garcia Ferreira Filho
Thiago Almeida P Prieto

31

30

26

27

25

29

Gabriela P W Figueiredo
Juliano Bottura Picchi
Sonia Marta Moriguchi
Alceu Jose F G Chueire
Renan Azeredo B Oliveira
Danilo Fernando Martin
Dulcimar Donizete Souza
Sebastião Antonio Miglioli
Thomaz Antonio S Moreli
José Luis DFernandes
Sérgio Carvalho
Sidney Amadeu N Pardo
Antonio Paulo Lorga
Norberto Mendonca Garcia
Renato Jose De Freitas

18

19

22

23

25

21

Categoria B - André campeão e Perceu vice

Categoria A - campeão Rafael e
vice-campeão Helder

Categoria B duplas - vice campeões Alexandre e 
Thomaz / campeões Barreto e Perceu

Categoria dupla mista - vice-campões Flávio Morita 
e Lina /campeões Larissa e Nando Colturato

Categoria A - vice-campeã Lina e campeã Rubia

Categoria B duplas: campeãs - vice-campeãs Elza e 
Thaísa / campeãs Gabriela Figueredo e Silvana Garcia

Categoria A dupla - campeões Helder e Gabriel / 
vice-campeões Morita e Augusto Gandolfi,

com Flávio e Luiz Fernando Colturato
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Duplas mistas - campeã Elza / Fernando  e vice-campeã João e Lina Campeãs Milene / Jocelaine e vice-campeãs Silvana e Ana Lúcia

Masculino - Campeões Gustavo e João / vice-campeões Thomaz e Mário

Tênis Beer fecha o ano dos torneios com alegria, 
chope, mas sem deixar espírito competitivo de lado



Aproveite as vantagens e descontos do seu Clube de Benefícios!
No site www.apmriopreto.com.br, preencha o login (seu CRM) e a senha (sua data de nascimento) e

clique em Clube de Benefícios no menu principal para ter acesso ao nosso Clube e ao da APM Estadual.
Ao clicar no banner do parceiro, você migra para seu site, canal digital ou rede social.
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Anéis, colares, tiaras e vários acessórios 
17 991079492 

www.unnyacessorios.com

17 3216.2521 
17 99646.4591 

sjrp.excellentglobal.com.br

Pastas artesanais e pizzas  
R. Antônio de Godoy, 4163 - Vila Redentora 

(17) 3353-5663

R. Antônio de Godoy, 4089 - Vila Redentora 
(17) 3232-0472 

unnaesmalteria.com.br

10%

20% 15%10%




