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O presidente da Regional,
Dr. Leandro Freitas Colturato
abriu o evento

Colaboradores da Secretaria da Saúde
foram alguns dos homenageados

Editorial

Aos profissionais da saúde, o nosso reconhecimento
A homenagem aos colegas médicos e demais profissionais
da saúde realizada pela nossa Regional APM deveria ser diária,
habitual pela minuciosa precisão que têm em suas profissões.
Porém, há pouco mais de 2 anos, os holofotes os iluminaram
como a muito não se via. A importância de suas ações agigantava ainda mais suas profissões a cada segundo. Triste acreditar
que a luta incansável pela vida alheia precisou levar mais de 6
milhões de vidas para finalmente ser valorizada, como se nenhuma luta tivesse ocorrido em dias anteriores à pandemia. Há
dois anos, nos deparávamos com algo inimaginável. Uma doença
nova, que pouco se sabia. Especulações e fakenews atordoavam
diariamente todos nós. Estudos sólidos tornaram possíveis em
tempo recorde, o desenvolvimento de vacinas que tentam trazer
a normalidade de volta.
Os números mostraram exaustivamente a crítica realidade dos
que atuaram na linha de frente e que lidaram diariamente com dor,
tristeza, esgotamento físico e mental e medo da contaminação e
da morte. Muitos tiveram a vida alterada de modo significativo;
perda de entes queridos; excesso de trabalho com jornadas para
além das 40 horas semanais; a falta, a escassez e a inadequação
dos EPIs; danos à saúde mental, como perturbação do sono, irritabilidade, dificuldade de concentração e pensamento negativo;
episódios de violência e de discriminação; falta de reconhecimento
por parte da população; e a privação do convívio social e familiar.
Em tempos como esse que nos coube forçosamente viver o perigo, os profissionais da saúde são os primeiros a serem expostos
porque sua vocação é atuar onde a vida encontra-se ameaçada,
expondo medo e dor. É diante disso que eles ouvem o apelo mais
profundo da humanidade, na sua hora mais verdadeira e frágil.
Foi a doença e o sofrimento que a acompanha, que expuseram
diante deles o rosto perdido e impotente daquele que não pode
mais cuidar de si mesmo e, por isso, busca auxílio. No dicionário
da ontologia, o nome disso é fragilidade.
Face aos pacientes, isolados e sozinhos em um leito, que eles
realizam sua vocação para o cuidado. Cuidar é meditar com ponderação, pensar, reparar, atentar para e prestar atenção em. No
dicionário da ética, o nome disso é bondade.
Por isso, os profissionais da saúde devem ser reverenciados.
Seus conhecimentos devem ser respeitados e sua dedicação
em estudar o novo deve ser enaltecida. Nas suas mãos, todos
entregamos o que é mais caro, a nossa própria vida. A ação
de vocês é uma arte baseada na ciência, cujo objeto é a cura,
compreendida ao longo dos séculos como a devolução de um
organismo ao seu estado natural.
Aos colegas, deixo o dizer do médico português João Lobo
Antunes: “Não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa:

é que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apague a sua face humana e
ignore a individualidade única de cada vez mais modos de tratar,
não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão”.
Nos últimos anos, nós, profissionais da saúde, temos sofrido
muito. A pandemia só veio para mostrar o lado mais difícil. Passamos por uma crise política que, em muitos momentos, parece não ter fim. Crises econômica, assistencial, da saúde, enfim,
momentos difíceis a serem superados. Mesmo com todos estes
empecilhos, vocês jamais deixaram de cumprir suas obrigações
com o máximo de perfeição que lhes cabem. Amor ao trabalho,
empatia, compaixão, coragem e a crença num futuro melhor para
a humanidade estão, sem dúvida, entre as principais razões para
seguirem em frente.
Vivemos uma era em que atuar na saúde fica cada dia mais difícil. Não é fácil ser profissional da saúde. Lidamos com emoções
extremas, interagimos com esperanças, fés, lutos e negações. Vivemos uma exigência social que demanda uma atuação perfeita,
sem erros, que talvez pudesse ser realizada por não humanos.
Uma classe política que, em muitos momentos, nos usa como
bode expiatório para desviar outros focos.
Por fim, é hora de homenagear quem tem o poder curativo. Se
não ele, pelo menos o poder de aliviar as dores e oferecer consolo. As cenas destes profissionais, de forma anônima por trás de
suas máscaras e seus aventais, devem ficar apenas na memória.
Hoje, o que deve ser exaltado é a capacidade deles em compadecer diante da dor alheia. Nessa época de escuridão, não há
nada que substitua essa vocação. O reconhecimento da função
social destes colegas é tão mandatório quanto a certeza de que
a maioria de nós estará, cedo ou tarde, em suas mãos. Se possível fosse contabilizar todo o bem que fizeram, com certeza, a
dívida da humanidade para
com eles seria incalculável
e impagável. Em nome da
APM regional de São José
do Rio Preto, o nosso reconhecimento a todo o tempo.
Palmas para vocês que celebram a essência humana
com tanto empenho, dedicação e entusiasmo, apesar
de todos os riscos.
Dr. Leandro Freitas Colturato é
Não há conhecimento e
maturidade que nos salvem presidente da Associação Paulista de
Medicina Regional de Rio Preto
da nossa humanidade.

Expediente
Ano IX - nº 140 - Maio - 2022
Presidente
Leandro Freitas Colturato
Vice-Presidente
Rodrigo José Ramalho
02 | Revista SMC - Maio - 2022

1º Secretário
Rafael A. Barbosa Delsin
2° Secretário
Marcelo José Padua
1º Tesoureiro
Eduardo Lima Garcia

2º Tesoureiro
Luiz Fernando Dal Col
Diretora de Defesa de Classe
Paula Fialho Saraiva Salgado
Diretor Científico
Eduardo Palmegiani

Diretor Esportivo
Thomaz A. Soubhia Moreli
Diretor Social
Fabrício Alves Oliveira
Diretor Cultural
Luiz Fernando Colturato

O presidente da APM Rio Preto, Dr. Leandro Colturato, com Dr. César Fernandes, presidente da AMB, Dr. Florisval Meinão, vice-presidente
da AMB, e Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM; foto mostra momento da apresentação da pesquisa realizada pela Regional
de Rio Preto

Nossa Regional ganha protagonismo
na Assembleia de Delegados da APM

A APM Estadual realizou a Assembleia de Delegados, na
qual a Regional de Rio Preto ganhou protagonismo. A nossa
APM foi citada como a ÚNICA a realizar com êxito pesquisa no
interior do Estado na qual mais da metade dos médicos associados de nossa cidade e região afirma que enfrenta restrição
por parte dos planos de saúde à solicitação de exames, imprescindíveis para o diagnóstico de doenças de seus pacientes.
Realizada em agosto do ano passado, a pesquisa também
realizada por nossa Regional demonstrou que a maioria dos

médicos convive com a chamada “glosa médica”, pois 63%
relataram tal fato.
A diretoria da APM Rio Preto representa a regional e seus
associados neste importante evento, que reúne algumas das
principais lideranças médicas, como Dr. César Fernandes,
presidente da Associação Médica Brasileira e ex-presidente
da FEBRASGO e da SOGESP, Dr. Florisval Meinão, vice-presidente da AMB, e Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente
da APM.

Presidente da APM Estadual, Dr. José Luiz
Gomes do Amaral, visita Rio Preto
O presidente da APM Estadual, Dr. José Luiz
Gomes do Amaral, esteve, no dia 25 de abril, em
Rio Preto, onde reuniu-se com a Diretoria da nossa
Regional para discutir e traçar estratégias visando dois
objetivos:
• atrair mais médicos da cidade e região para aumentar o quadro associativo da Regional e, consequentemente, fortalecê-la e a classe;
• realizar investimentos na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia / APM – Regional de Rio Preto.
Após a reunião, Dr. José Luiz e diretores participaram de jantar, no restaurante da SMC.
Mais informações sobre a visita do presidente da
APM Estadual na edição de maio da nossa Revista.
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APM Rio Preto homenageia 40
profissionais de saúde da cidade
Em evento dominado pela emoção, a Associação Paulista de Medicina - Regional de Rio Preto
homenageou, na noite de 5 de maio, 40 médicos,
enfermeiros e demais profissionais de saúde da cidade. Eles representaram os milhares de profissionais que atuaram no atendimento e tratamento dos
moradores de Rio Preto e região.
Diretores da APM e autoridades entregaram placas de prata a profissionais da Secretaria Municipal
de Saúde, Funfarme (Hospital de Base e Hospital
da Criança e Maternidade), Austa Hospital, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Santa Helena, Santa Casa e Pronto Atendimento da Unimed.
A cerimônia reuniu, no anfiteatro principal da
Sociedade de Medicina e Cirurgia, mais de 150
convidados, entre diretores da APM Rio Preto, lideranças médicas, autoridades públicas, familiares e
amigos dos homenageados. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araujo fez o discurso de abertura, sucedido pelo presidente da APM Rio Preto, Dr. Leandro
Freitas Colturato.
“Os números mostraram exaustivamente a crítica
realidade dos profissionais que atuaram na linha de
frente e que lidaram diariamente com dor, tristeza,
esgotamento físico e mental e medo da contaminação e da morte. Muitos tiveram a vida alterada de
modo significativo e lidaram com a perda de entes
queridos, excesso de trabalho, a escassez e falta de
estrutura e danos à saúde, episódios de violência e
de discriminação. Eles merecem serem homenageados todo dia”, afirmou Dr. Leandro Colturato.
A homenagem aconteceu exatos 800 dias do registro do primeiro caso de covid-19, em 26 de fevereiro de 2020. Desde então, a Secretaria de Saúde de Rio Preto registrou mais de 136 mil pessoas
contaminadas, o que representa 30% da população de nossa cidade. Destas, 3.000 morreram.

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araujo, discursa, ladeado pelo secretário de Saúde,
Dr. Aldenis Borin, diretores da APM, e o presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes

A cerimônia de homenagem aos profissionais da saúde lotou o anfiteatro da
Sociedade de Medicina e Cirurgia

Diretores da APM - Regional de Rio Preto prestigiaram o evento
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Homenagem justíssima e para ficar
na história da Saúde de Rio Preto

Drs. Aldenis Borin e Mauricio Lacerda, com Drs. Rodrigo e Leandro

Secretaria Municipal da Saúde

Unimed

HB e HCM (Funfarme)

Austa Hospital

Beneficência Portuguesa

Santa Casa

Santa Helena
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Dr. Eleuses Paiva, ex-presidente da APM e AMB,
assume pela 3ª vez o cargo de deputado federal
Dr. Eleuses Paiva, ex-presidente
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, da Associação
Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira, assumiu
a cadeira de deputado federal, no
dia 26 de abril, em Brasília.
Esta é a terceira vez que Dr.
Paiva (PSD) ocupa o cargo, assumido no lugar do deputado federal Miguel Haddad (PSDB), que
se licenciou pelo período de seis
meses. Anteriormente, o médico
legislou na Câmara Federal, entre
2009 e 2010, também como suplente, e, eleito, exerceu o cargo
como titular, entre 2011 e 2015.
Ele também foi secretário de saúde
e vice-prefeito de Rio Preto.
O ex-presidente da SMC reafirmou em seu discurso de posse
seu compromisso com a saúde no
país, colocando-se à disposição
para trabalhar em conjunto com
seus colegas parlamentares para
que “possamos ultrapassar as dificuldades do momento e viver uma
sociedade justa, construída em
oportunidade igual para todos”.
Dr. Paiva disse que buscará integrar as Comissões Permanentes
de Educação e de Seguridade Social, que debatem os temas ligados
à saúde. Na posse, no Congresso
Nacional, Dr. José Luiz Gomes do
Amaral, presidente da APM, esteve
presente representando sua Associação e a AMB.
Ao lado a íntegra do discurso de
posse.
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Discurso de posse
Brasília, 26 de abril de 2022
É tempo de agradecimento. Quero agradecer aos brasileiros que em mim confiaram e
me concederam votos; à minha família, a querida esposa, Sônia, e meus três filhos, Antônio Fernando, Natália e Eleuses, inspiração e apoio constantes. E agradeço também a
acolhida com que me privilegia o povo da minha terra, São José do Rio Preto.
É tempo de reiterar intenções, funções que venho a assumir, sem jamais me afastar de
escolhas anteriores, apenas fortalecê-las. Assumo o mandato parlamentar, mas continuo
médico, nas trincheiras com os meus colegas, comprometido com a saúde das pessoas e
com a consolidação de um sistema de saúde brasileiro respeitável.
Colegas médicos, tenham-me ao lado de vocês em busca de um espaço de materialização de suas aspirações, concretizadas em uma carreira digna.
Profissionais de saúde que tanto se têm destacado em competência e dedicação na
maior crise sanitária da nossa geração, contem comigo!
Reafirmo minha disposição de colaborar com os meus colegas Parlamentares, de sorte
que possamos ultrapassar as dificuldades do momento e viver uma sociedade justa, construída em oportunidade igual para todos.
Dep. Eleuses Paiva
PSD/SP

Telefone e WhatsApp

ECONOMIA,
FINANÇAS &
INVESTIMENTOS

17 3042-1972

agiainvestimentos.com.br

Conte com o time da Agia Investimentos para cuidar
melhor do seu patrimônio
Olá, somos a Agia Investimentos e queremos lhe
fazer uma pergunta: como você tem cuidado do seu
dinheiro nesse cenário complexo, conturbado e de
altos e baixos que a economia global vem passando?
Talvez

você

tenha

lido

ou

escutado

muito

recentemente os termos: inflação, taxa de juros,
banco central, FED, conflito entre Rússia e Ucrânia,
oscilações do ibovespa, nova alta do dólar… Enfim,
são tantos termos e tantas notícias que isso pode
confundir - e com razão - a cabeça do investidor. É
aí que entra o Time da Agia Investimentos, para
ajudar a filtrar todas essas informações e lhe
indicar produtos que sejam adequados ao seu perfil
e ao seu momento como investidor.
Nossa sede atualmente está em São José do Rio
Preto - SP e atuamos em todo o Brasil. Somos um
escritório credenciado ao Safra Invest, pertencente
ao Banco Safra, que conta com mais de 180 anos de
história e solidez.

Filipe Marchesoni, Evandro Lima, CFP® , Cassio Birque, Rodrigo Holsbach, CEA, Clecio Biscassi e Rodrigo Fávaro

Estamos no mercado há 10 anos, sempre buscando as melhores opções de investimentos e serviços através da nossa equipe de
profissionais com vasta experiência no mercado financeiro.

Qual é seu perfil?
Conservador? Moderado? Agressivo? Vamos lhe ajudar!
O nosso cliente conta com a mesa de RV (Renda Variável), soluções em Renda Fixa ou ainda quem sabe uma estratégia focada em
dividendos para fazer o dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Quem não gostaria de viver de renda? Isso é completamente
possível, através de uma carteira de ações pagadoras de dividendos, carteira de fundos imobiliários e ainda com uma carteira de Renda
Fixa com juros mensais.
Pensando em Previdência Privada? Temos produtos com atratividade em relação ao Imposto de Renda, onde é possível inclusive ter
restituição no lugar de pagar o imposto. Fora isso, contamos ainda com opções de crédito, conta para pessoa jurídica com isenção de
tarifas mensais, cartão de crédito Visa Infinite e uma série de outros produtos e serviços, tanto na área de investimentos quanto
serviços bancários.
A Agia Investimentos é para você que é médico, mas principalmente é para você que busca a tranquilidade no médio e longo prazo e,
para isso, só uma vida financeira bem organizada poderá lhe proporcionar.

Ficou interessado, entre em contato através dos nossos canais de atendimento.
Telefone e Whatsapp: (17) 3042-1972
E-mail: contato@agiainvestimentos.com.br
Site: https://agiainvestimentos.com.br

Sabia que você pode investir e obter um fluxo de pagamento
mensal livre de Imposto de Renda para PF através da Renda Fixa?
Conheça a Carteira de Renda Fixa com Juros Mensais - Safra
Invest
INVESTIR PARA O FUTURO COM INTELIGÊNCIA

Artigo

Caduceu x Cajado
Dr. Rafael Delsin

Os gregos buscavam na mitologia a explicação para o mundo
em que viviam. O povo acreditava que sua vida dependia incondicionalmente das divindades. Asclépio, deus da Medicina,
reunia a delicadeza de um tocador de harpa e a agressividade
de um cirurgião. Criado pelo mestre Centauro Quirón, com quem
aprendeu a ciência médica a partir do uso de plantas silvestres
para a cura das enfermidades, Asclépio tornou-se famoso em
toda a Grécia e são atribuídas a ele as cirurgias místicas. Zeus,
ouvindo Hades, fulminou Asclépio com os raios dos Ciclopes,
pois “a ordem natural não podia ser subvertida com a cura e a
ressurreição dos mortos”. A relação entre mortais e deuses era
amigável. Contudo, os deuses eram responsáveis pelos parâmetros de conduta. Se um humano cometesse algum deslize ético, como orgulho
ou ambição, poderia ser castigado.
A serpente enrolada no cajado é a representação da tradição médica, sendo
que os símbolos estavam ligados a valores morais, ao status social adquirido
e interpretações da Natureza. A serpente
por trocar de pele representa a renovação, o renascimento. O cajado era um
símbolo de autoridade espiritual e quem
usava estava em um estágio superior de
amadurecimento.
Muitas vezes, o bastão de Asclépio,
com uma serpente enrolada, é confundido com o caduceu de
Hermes, deus do comércio, dos viajantes e das estradas, que
tem duas serpentes e um par de asas na extremidade superior.
Hermes é considerado desonesto, pois roubou parte do gado de
seu irmão Apolo, sendo obrigado por Zeus a confessar o crime.
Para se reconciliar com seu irmão, Hermes inventou a lira e a
flauta, presenteando Apolo. Em retribuição, ganhou o caduceu,
que servia de salvo-conduto, conferindo imunidade ao portador
quando em missão de paz. A Hermes foi atribuída a missão de
mensageiro dos deuses do Olimpo por ter a capacidade de se
deslocar rapidamente. Como o comércio na Antiguidade era ambulante, foi consagrada como o deus do comércio.
Mais de um fato histórico concorreu para que o caduceu de
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Hermes fosse utilizado erroneamente como símbolo da medicina. Um deles teria origem nas trocas culturais entre as civilizações grega e egípcia e outro é atribuído ao desenvolvimento das
ciências ocultas e da alquimia, entre os séculos III a.C. e III d.C.
Fato incontestável é que o mercado de saúde no Brasil está
cada vez mais predatório. O resultado é a junção da fome com a
vontade de comer. Daí nascem as grandes operações de fusões
e aquisições no mercado. De acordo com relatório da Transactional Track Record, no primeiro trimestre de 2021, este mercado
aumentou 52% em relação ao mesmo período do ano anterior no
país, tendo registrado um total de 1.453 transações. Em um país
com prolongada recessão/estagnação econômica e crise sanitária, não é mera coincidência que as operadoras de saúde estejam nas mãos dos
empresários mais ricos do Brasil, que até
figuram como novos bilionários em listas
de revistas internacionais de economia.
Com a omissão dos órgãos competentes,
empresas aplicam sucessivos reajustes
às mensalidades com a justificativa de
variação dos custos “médicos”. Sem uma
forte fiscalização, a saúde suplementar é
terra fértil para empresários que tratam
o bem-estar da população como negócio. Ora, se os compradores estão capitalizados e procurando oportunidades
de investimento e o mercado está ficando inevitavelmente mais
consolidado, obviamente os menores terão mais dificuldades em
concorrer com os maiores.
Hipócrates teria razão em ficar perplexo. Atualmente, quando
o capital é a alavanca que move o mundo, a ética dá lugar ao
vale-tudo. Até mesmo o médico, que prometeu exercer a arte de
curar, mantendo-se sempre fiel aos preceitos da honestidade, da
caridade e da ciência, pode se contaminar com a quantidade de
ofertas comerciais para tornar sua profissão mais lucrativa.
Talvez o caduceu de Hermes esteja vencendo a batalha contra
a serpente do cajado de Asclépio.
Dr. Rafael Delsin é 1º secretário da APM – Regional de Rio Preto.

Artigo

IR 2022, como não cair na malha fina?
José Eduardo Rissi

Sempre que chega a época de declaração do Imposto de
Renda, surge a preocupação: como não cair na temida malha
fina? Separa documento daqui, pega nota dali e a pulga fica
atrás da orelha, até porquê o leão está solto e atento caso encontre inconsistências nas informações enviadas.
Mas afinal, o que é “cair na malha fina”? Isso significa que
a Receita Federal encontrou algum problema na sua declaração do Imposto de Renda anual. Com isso, você não pode
receber sua restituição até que prove todas as informações
que foram declaradas.
Além de não receber a restituição, os maiores medos são:
ter o CPF bloqueado e precisar pagar multa.
Com o CPF cancelado, não é possível financiar imóveis, móveis, comprar no crediário, fazer inscrições em faculdades e
concursos, pode ter a conta bancária bloqueada, não receber
aposentadoria e benefícios do Governo, não consegue solicitar
cartões ou abrir contas em bancos e, ainda, fica proibido de
emitir ou retirar passaporte.
A multa, caso o contribuinte não se resolva com o leão, pode
pesar – e muito – no bolso. A Receita Federal aplica uma penalidade de 75% em cima do valor do imposto devido. Ou seja,
no final, é preciso pagar os tributos mais a multa. E, caso o
Governo entenda que as omissões foram propositais, as consequências são ainda maiores, podendo chegar a 225% caso o
contribuinte não atenda a intimação do fisco.
Com o prazo da declaração prorrogado até 31 de maio, os
contribuintes podem se organizar mais aliviados. Mas nada de
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relaxar e ficar tranquilo! Afinal, quanto antes realizar a declaração, melhor é.
Como contador, gostaria de dar algumas dicas a você, caro
leitor, para que você possa evitar cair na boca do leão.
Tenha sempre seus documentos em mãos, sejam eles pessoais, comprovantes, recibos de rendimentos e gastos dedutíveis.
Isso irá facilitar a declaração.
Preste muita atenção na hora de preencher seus dados. Erros
de digitação podem causar sérios prejuízos e te colocar na malha fina. E não se esqueça que os rendimentos isentos também
precisam ser declarados. Caso tenha recebido alguma bolsa de
estudos, herança ou doações, informe!
Se tiver dependentes, mesmo que sejam menores de 18
anos, você também precisa declarar todos os rendimentos recebidos por eles.
Quando for declarar seu veículo, imóvel ou qualquer outro
bem, informe o valor real, e não de mercado, pois isso pode
refletir no final.
Mas o mais importante de tudo é que, se você não quer ter
dor de cabeça, contrate um escritório de contabilidade de confiança. Esses profissionais são habilitados e capacitados para
realizar sua declaração da maneira mais correta possível. Além
disso, acompanharão o status da sua declaração e, caso encontre alguma inconsistência, terão tempo hábil para resolver
as pendências.
José Eduardo Rissi é diretor da Rissi Contabilidade Médica

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

@rissicontabilidade
Call
to action here.

Rissi 22222-2222
Contabilidade Médica
(22)

Clube dos Médicos ganha novo espaço
de convivência e campão é reformado
Os associados que forem aproveitar este fim-de-semana com amigos e família no
Clube terão mais uma grata surpresa, proporcionada pela Diretoria.
A nossa Sociedade de Medicina e Cirurgia ganhou mais um espaço de convivência,
localizado atrás do bar e restaurante para um bate-papo e realização de churrasco para
a turma do beach tennis. Outra novidade no local são as grandes iniciais SMC “escritas”
com plantas no gramado.
O campão de futebol está com o gramado parcialmente reformado, com a troca da
grama em um terço da área. Sob a coordenação do Fabão, engenheiro agrônomo e
associado, nossos colaboradores Daniel, Maurinho, Seu Osvair e Antonio capricharam
no trabalho com a inchada, na aplicação de adubo, insetida e herbicida e plantio das
novas gramas. Agradecemos muito a eles pelo empenho e, em particular, ao Fabão por
dedicar seus conhecimentos e tempo. Agora não há desculpa para “nossos craques”
errarem um passe ou darem um “chute torto”.
Em volta do campão, a pista de corrida foi totalmente reformada, com a troca das
pedrinhas e a pintura do alambrado.
Esperamos você e família para curtir conosco nosso Clube!

Em agradecimento, diretores da Regional
convidaram o engenheiro e colaboradores da
SMC para almoçar em churrascaria
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Junte-se a nós nesta campanha!
Doe brinquedos e roupas!
A APM Rio Preto lança em maio a segunda edição da campanha DOA APM na qual, a exemplo do ano passado, beneficia
duas entidades filantrópicas. Em vídeo que será divulgado no
site, redes sociais e grupos de whatsapp, os diretores convidam associados, familiares e amigos a doarem brinquedos e
roupas infantis ou quantia através do pix da APM Rio Preto. As
entidades beneficiadas serão a Associação Renascer e a Associação Espírita Paulo de Tarso, ambas de Rio Preto.

As doações devem ser entregues na secretaria da Sociedade
de Medicina e Cirurgia. “A pessoa que mora longe ou que,
por qualquer razão, não consegue fazer a doação presencial
tem como opção fazer o pix. Se assim o fizer, por favor, envie
o comprovante para nós”, solicita Dr. Luiz Fernando Dal Col,
2º tesoureiro da APM – Regional de Rio Preto, no vídeo, cujas
mensagens dos diretores você pode conferir logo abaixo e na
próxima página.

Saiba mais sobre as 2 entidades beneficiadas
Associação Espírita Paulo de Tarso

Associação Renascer

Associação Espírita Paulo de Tarso foi fundada em setembro
de 1989, tendo iniciado seus trabalhos nas dependências da
Associação Espírita João do Amaral, com distribuição de cestas
para 250 famílias. Ao longo dos anos foi fazendo trabalho de
doação de alimentos, evangelização e atendimento fraterno nos
bairros Vila Toninho, Brejo Alegre, João Paulo II e e Jardim Santo
Antônio. A sede própria, iniciada em 1995, no Jardim Santo
Antônio, e desde então vêm auxiliando famílias da região. Atualmente o trabalho e voltado para o atendimento de crianças e
jovens, cerca de 60 (de recém-nascidos até 18 anos), com evangelização, café da manhã e almoço todos os sábados, bem como
distribuição de alimentos conforme necessidade dos assistidos.
Todos os trabalhos da Associação Espírita Paulo de Tarso são
voluntários, sendo as atividades e manutenção da casa mantidos por promoções de tortas de frango e palmito, brechós, venda do artesanato e doações recebidas. Atividades realizadas:
sábados, às 09h00, evangelização infantil e juvenil com café
da manhã e almoço; oficina de artesanato (confecção de panos
de pratos, capa de galão de água, puxas-sacos, etc).

A Associação Renascer é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1993, em Rio Preto, e que atende 300
pessoas com deficiência intelectual ou deficiência intelectual
física, originada de lesão cerebral ou não, Síndrome de Down e
nos demais casos, mediante critérios objetivos a serem fixados
pela instituição e por uma equipe técnica multidisciplinar.
Ela nasceu por iniciativa de um grupo de pais que detinham experiência no tratamento de crianças e adolescentes
portadoras de doenças neurológicas. Os excelentes resultados obtidos incentivaram os pais a disponibilizar este conhecimento em prol de crianças, adolescentes, adultos e suas
famílias no município.
A Renascer já beneficiou mais de 4.500 pessoas com deficiências e seus familiares, em sua maioria, em situação de
vulnerabilidade social, e em alguns casos, risco pessoal e social
e baixa renda familiar (menos de 1 salário-mínimo). Reabilita
e integra à sociedade crianças, adolescentes, jovens e adultos
com deficiência através de programas sociais, ocupacionais, de
capacitação e treinamentos, de apoio as suas famílias.

DOE APM - Mensagens da Diretoria

“Este ano nossa campanha Doa APM
está de cara nova. Mais uma vez, nosso
querido Clube dos Médicos deixa a defesa
de classe e o anseio científico para lutar
em prol de um bem maior: o lado beneficente. Substituímos os produtos de limpeza e de higiene pessoal da campanha
de 2021 para engajarmos na conquista de
brinquedos e roupas infantis.”

“Itens essenciais para o crescimento e sobrevivência de qualquer
criança. Já parou para pensar quantas crianças estão em casa sem algo
para brincar e vestir? Sabe aquele
brinquedo e aquela roupa que seu
filho não usa mais? Com certeza serão muito bem recebidos por uma
criança carente.”

“A doação é um ato de desapego. Criamos um afeto desnecessário com alguns
objetos e por isso guardamos roupas que
nunca mais vamos usar. A doação aumenta
o tempo de uso da roupa, evitando que ela
vá para os lixões e polua o meio ambiente. A
roupa usada do seu filho pode ser um novo
começo para outra criança. Sabe a camisa,
a blusa ou a calça, que até pouco tempo
serviam no pequeno e já não servem mais?
Então, é hora de trocar o guarda-roupa e de
doar essas peças para outras crianças.”

Dr. Rodrigo José Ramalho, vice-presidente da APM – Regional de Rio Preto

Dr. Eduardo Lima Garcia, 1º tesoureiro da APM – Regional de Rio Preto

Dr. Marcelo José Pádua, 2° secretário da
APM – Regional de Rio Preto
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“O brinquedo, por sua definição, é um
objeto destinado a divertir uma criança.
Com eles, as crianças conseguem transitar do mundo real para o universo do
imaginário. Os brinquedos e as brincadeiras despertam nas crianças diversas
emoções, sentimentos e sensações, assim
como a capacidade de desenvolver aspectos psicomotores, sensoriais, cognitivos,
sociais e afetivos.”
Dr. Rafael a. Barbosa Delsin, 1º secretário da APM – Regional de Rio Preto.

“Na pedagogia, um brinquedo é qualquer objeto que a criança possa usar no
ato de brincar. Caminhõezinhos, carrinhos
em miniatura, bonecas, bolas, livros, ursos de pelúcia, ioiôs, entre tantos outros,
são exemplos. Doe o que puder.”

“É nítida a importância dos brinquedos
no desenvolvimento da criança, pois auxiliam em vários momentos do desenvolvimento. Os brinquedos são considerados
importantes aliados no processo de aprendizagem das crianças, em especial as que
apresentam deficiência.”
Dr. Eduardo Palmegiani, diretor científico
da APM – Regional de Rio Preto.

“Segundo um estudo científico renomado publicado em 2018 pela Academia Americana de Pediatria, a utilização
de telemóveis, tablets e quaisquer outros
aparelhos eletrônicos não é recomendada
para o crescimento das crianças.”

“Pais, não deixem os pequenos manusear smartphones ou tablets ou quaisquer
outros aparelhos desde cedo. É importante incentivá-los a usar brinquedos e jogos
educacionais ou sociais, pois isso será determinante na formação da sua personalidade futura.”
Dr. Henrique Nietmann, delegado eleitor
junto à APM.

“Lembre-se de uma história de quem
não tem brinquedos e roupas. Triste, não?
O mal que faz não ter roupas e brinquedos
é indescritível. A sua disposição para contribuir com nossa campanha fará muita
diferença. A entrega será feita para instituições de crianças menos favorecidas.”
Dr. Luiz Fernando Colturato, diretor cultural da APM – Regional de Rio Preto

Dr. Thomaz A. Soubhia Moreli, diretor esportivo da APM – Regional de Rio Preto.

Dr. Fabrício Alves Oliveira, diretor social
da APM – Regional de Rio Preto.

“A Associação Paulista de Medicina - Regional de São
José do Rio Preto preza pelo bem-estar de todas as crianças. Doe um sonho. Fabrique um sorriso. Toda criança tem
o direito de brincar e vestir. Não deixe de doar roupas e
brinquedos, novos ou usados em bom estado. Participe
desta campanha e mobilize seus amigos.”
Dr. Leandro Freitas Colturato, presidente da APM –
Regional de Rio Preto.

“Além de propiciar a interação social,
as brincadeiras são essenciais para diversos aspectos na infância. Brincando, a
criança se desenvolve, aprende a conviver
socialmente, se arrisca a conhecer o novo,
explora sua criatividade, trabalha sua
sensibilidade e comunicação e conhece o
mundo à sua volta.”
Dr. Paula Fialho Saraiva Salgado, diretora
de Defesa de Classe da APM – Regional
de Rio Preto.

“Os mais indicados são jogos simples
e criativos, que estimulem sua imaginação, o seu relacionamento com o meio
ambiente e as pessoas à sua volta e o seu
desenvolvimento cognitivo. Os melhores
brinquedos são aqueles que juntam pais e
filhos em interações e simulações.”
Dr. Marcelo Lucio de Lima, delegado eleitor junto à APM.

“Todas as doações, brinquedos e roupas infantis deverão ser entregues na secretaria do Clube dos Médicos. Você que
mora longe ou que por qualquer razão
não consegue fazer a doação presencial, a
campanha conta com arrecadação por pix
pelo CNPJ do Clube: 45.097.250/000120. Se assim o fizer, por favor, envie o
comprovante para nós.”
Dr. Luiz Fernando Dal Col, 2º tesoureiro
da APM – Regional de Rio Preto.

PARA FAZER O PIX
CNPJ DA SMC:
45.097.250/0001-20
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Eventos

Regional da APM lança a
Superliga para promover o
aprimoramento científico

O Departamento Científico da APM Rio Preto lança um novo
evento científico, a Superliga, com o objetivo de ser um espaço para
a troca de conhecimento e experiências entre médicos e estudantes,
proporcionando o aprimoramento científico.
Sob a coordenação do diretor científico, Dr. Eduardo Palmegiani,
e do vice-presidente da APM Rio Preto, Dr. Rodrigo Ramalho, a primeira Superliga terá como tema a “Injúria Renal Aguda”, no dia 9
de junho, a partir das 19h30, na Sociedade de Medicina e Cirurgia,
com a participação de alunos das Ligas de Nefrologia da Famerp,
Faceres e Unilago e respectivos preceptores.

Vem aí o Torneio Pais e Filhos de Tênis!

ANIVERSARIANTES DE JUNHO
01 Jane Cristina C Oliveira
02 Diego Lima Buchalla
Gustavo Cherubini de Lima
Mariane Ribeiro Spotti
Roberto Kaoru Yagi
04 Joel Peres de Paula
Pauliana Zuim Rovina
05 Marcos Pontes Muniz
06 Norma Pereira M Pacha
07 Fulvio Schiavo
Victoria de Medeiros Ribeiro
08 Ana Marta Bonjardim
Marcelo Maia C de Melo
09 João Armando Padovani Jr
Vitor Cesar Richter
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10 Fernanda B da Cunha
12 Anny Karolini Yoshida
Antonio Carlos Brandi
Elisa Damiao M Barbero
Ibrahim Younan
Renato Ferreira da Silva
13 Ana Maria S Cavallini Rossi
Antonio Affonso Morales
Eleuses Vieira de Paiva
João Guilherme Brunca
Thaissa Faloppa Duarte
15 Pedro Lucio de S Fernandes
17 Ligia de Almeida Gama
Luiza Rossi Pettinelli
18 Adriano Pastorelli M Lima

18 Tania Mara C Bergemann
Tharita Iunes Cavalheiro
Waldir Antonio Tognola
William José Duca
19 Edson José do Valle
20 Edemir Maciel
Marco Aurelio Van Erven
Silvia Aparecida Perea
22 Marcio Oliver Rocha Viana
Maria Luiza F N Da Cruz
23 Carlos Eduardo G Mazzetto
Cleide A L N Carvalho
Joao C N. M. L. A. Valle
24 Cassio Da Silva Mello
João Batista Trabulsi

24 João Carlos Oliveira Guena
Johny Wilson Moda
25 Clemente Pezarini Junior
26 Carlos Eduardo Ferreira
Guilherme Silva B Barbosa
Haidee C. S. Arruda Souza
Juliana Ismael Silva
Tania Mara Olmedo
27 João Roberto Antonio
Lauro Takaoka
Pedro Rafael Condi
28 Regina A da Silva Rosario
29 Talita Gomes Bragato
30 Mario Cesar C de Britto
Solange C G Pires D Avila

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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10%

Anéis, colares, tiaras e vários acessórios
17 991079492
www.unnyacessorios.com

10%

20%

15%

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

17 3216.2521
17 99646.4591
sjrp.excellentglobal.com.br

Pastas artesanais e pizzas
R. Antônio de Godoy, 4163 - Vila Redentora
(17) 3353-5663
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