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O meio do caminho
Há 18 meses a atual Diretoria assumia a importante res-

ponsabilidade de liderar a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
por 3 anos. Mais 18 meses pela frente, a sensação é de que 
há muito a ser feito. Com muitos desafios superados e mui-
tos a serem superados, as melhorias e os investimentos na 
nossa sede são sempre realizados para que você e sua famí-
lia possam cada vez mais usufruírem do convívio científico, 
esportivo, cultural e social.

Nos primeiros seis meses de 2022, tivemos ações im-
portantes que só foram possíveis pela organização e pelo 
rigoroso controle financeiro. Já no início do ano, o campo 
de futebol passou por ampla reforma com a reestruturação 
de 1/3 do seu gramado. O longo período de desuso durante 
a pandemia, associado a uma das piores secas das últimas 
décadas e a uma praga implacável, nos obrigaram a suspen-
der seu uso por 3 meses. O campão, uma das maiores joias 
do nosso Clube dos Médicos, não poderia ficar em situação 
precária e prejudicar o brilho dos nossos craques. Sob a di-
reção do sócio, aluno de medicina e engenheiro agrônomo 
“Fabão”, nossos colaboradores fizeram brilhante trabalho e 
trouxeram de volta o manto sagrado.

Anseio antigo dos tenistas do Clube, iniciamos uma gran-
de obra para fechar a lateral da quadra de tênis coberta. 
Apesar da cobertura superior, as chuvas torrenciais do verão 
entram pela lateral, molham e impedem o uso adequado da 
quadra. Após diversos orçamentos e aprovação do projeto 
pela Diretoria, as obras iniciaram no mês de maio com pre-
visão de término de 90 dias.

Um dos principais compromissos que a diretoria assumiu 
foi o de trazer os acadêmicos para dentro da nossa casa. 
Inovamos com o primeiro “Torneio de futebol de campo APM 
Rio Preto – Faculdades de Medicina”. Com o objetivo de 
promover a integração entre os alunos das instituições aca-
dêmicas, realizamos o torneio entre as equipes da Faceres, 
Famerp, Unilago e da Faculdade de Ciências da Saúde de 
Barretos, num quadrangular emocionante. A proposta é fa-
zer competições entre outras modalidades para que os alu-
nos estejam cada vez mais inseridos na vida do Clube.

Com enorme sucesso, também inovamos e realizamos 
a primeira “Superliga acadêmica de alunos de Medicina”. 
Evento dinâmico e extremamente interativo, proporcionou 
troca de conhecimento e experiência entre médicos e es-
tudantes das Ligas de Nefrologia das 3 faculdades de Me-

dicina da nossa cidade. Nos próximos meses realizaremos 
edições com temas de outras especialidades, sempre com a 
proposta de trazer o debate sadio e os diferentes pontos de 
vista aos estudantes de medicina.

A árdua tarefa de trazer aos médicos a informação cientí-
fica real, atualizada e relevante move a diretoria. O podcast 
com o Dr. Irineu Luiz Maia, trouxe novas informações preci-
sas da Covid-19, e a webinar realizada na semana da mu-
lher com o Dr. Gerson Pereira Lopes detalhou o tema, “saú-
de, sexualidade e vida profissional da mulher”, com grande 
repercussão na mídia local.

No quesito administrativo, após longo período de estudo 
e de análise junto ao nosso jurídico, realizamos uma refor-
ma estatutária. Sonho da diretoria anterior, não pode ser 
feita pela pandemia, mas com a melhora dos números e do 
avanço da vacinação, trouxemos em pauta e conseguimos 
mudanças importantes. Desburocratizamos o estatuto e atu-
alizamos pontos essenciais para a sobrevivência futura do 
nosso clube.

No âmbito sociocultural, a Campanha DOA APM e a De-
gustação de Vinhos marcaram presença. A Campanha levará 
abrigo e sorriso às crianças mais carentes. Milhares de peças 
de roupas infantis e inúmeros brinquedos arrecadados serão 
doados aos menos favorecidos. Com público recorde, a De-
gustação foi um sucesso e mostrou o desejo das pessoas de 
retornar ao convívio social.

Por fim, o sonho de ver nosso clube cada vez mais fre-
quentado por você e sua família, é o que nos move no dia a 
dia. Que nos próximos 18 meses, possamos brindar juntos a 
beleza da nossa Sociedade de Medicina e Cirurgia.
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Sua mensalidade
agora também por

SMS
Agora, você tem mais uma opção para pagar a mensalidade de sua APM 

Regional. A partir deste mês de julho, você receberá por SMS em seu celular o 
código de barra da mensalidade, sempre no primeiro dia do mês. Portanto, no 
dia 1º de julho o SMS estará no seu celular.

Para sua comodidade, você também pode programar junto ao seu banco 
para a mensalidade ser paga automaticamente. Os bancos dispõem a seus 
clientes o DDA – Débito Direto Autorizado, o sistema que permite que todos 
seus compromissos de pagamentos por meio de boletos de cobrança sejam 
recebidos eletronicamente. Consulte seu gerente.

Ressaltamos que, mesmo com o envio agora por SMS, você continuará re-
cebendo o boleto de mensalidade pelos correios.

É mais uma iniciativa da APM Rio Preto para lhe oferecer mais comodidade.
A SMC cada vez mais digital e sustentável.

Muito obrigado.

Um ano após serem instaladas, placas solares
reduzem conta de energia da SMC em 80%

Em maio passado, completou exato um ano que a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia passou a contar com a energia gerada 
por 233 placas solares instaladas na cobertura da quadra de 
tênis e no telhado da sede (foto ao lado). “A decisão da direto-
ria de investir nesta fonte de energia sustentável comprovou-se 
bastante acertada”, afirma Dr. Leandro Colturato, presidente 
da APM – Regional Rio Preto.

Sua avaliação sustenta-se em números. A economia é de 
quase 80% na conta da energia. Se antes a SMC pagava, em 
média, R$ 13 mil a R$ 14 mil mensais, agora a conta não 
ultrapassa R$ 3 mil.

Os R$ 375 mil investidos na compra das 233 placas solares 
foram obtidos através de financiamento bancário e estão sendo 
pagos regiamente. Com a economia mensal, o financiamento 
irá se pagar em pouco mais de três anos.

Não bastasse a economia, ao optar por esta forma de gera-
ção de energia, a Regional de APM reafirma sua vocação para 
a sustentabilidade e proteção do meio ambiente.
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1ª Superliga de Alunos de Medicina é um sucesso
O Departamento Científico da APM re-

alizou, no dia 9 de junho, a 1ª Superliga 
de Alunos das Faculdades de Medicina, 
na Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
já com grande participação. O tema do 
evento foi “Injúria Renal Aguda” e, de for-
ma dinâmica e interativa, proporcionou 
a troca de conhecimento e experiências 
entre médicos e estudantes das Ligas de 
Nefrologia da Famerp, Faceres e Unilago.

O presidente da APM, Dr. Leandro 
Freitas Colturato, falou sobre a importân-
cia desta iniciativa e sobre as ações futu-
ras. “Cada encontro será com uma espe-

cialidade diferente. O próximo será sobre 
cardiologia. Nossa proposta é promover 
a Superliga a cada dois meses, sendo a 
segunda edição em agosto”, disse.

O diretor científico, Dr. Eduardo Pal-
megiani, destacou a troca de conheci-
mento durante os encontros. “Queremos 
proporcionar o debate científico entre 
alunos das três faculdades de medicina 
e profissionais que são referências em di-
versas áreas”, explicou. 

“Além da troca de conhecimento, sem 
dúvida, muito importante, a Superliga 
também é uma oportunidade de trazer 

o futuro médico para a APM, mostran-
do que a vida associativa nos fortalece 
no âmbito social, cultural e desportivo”, 
complementou o vice-presidente da APM 
Rio Preto, Dr. Rodrigo Ramalho.

Gabriel Diniz Resende, estudante do 
sexto ano de medicina na Famerp, ava-
liou o evento. “A Superliga foi muito pro-
veitosa. Trocar experiências e aprender 
com docentes, discentes e médicos de 
outras instituições é bastante enrique-
cedor tanto para o conhecimento teórico 
quanto o prático por meio do raciocínio 
clínico desenvolvido na aula”,afirmou.



A inovação tecnológica da saúde, já está acessível a você. Você sabia, que já pode fazer o congelamento de suas
células-tronco mesenquimais em qualquer fase da vida que você esteja?  Isso mesmo, não importa sua idade!

Como todos sabemos, a expectativa de vida nos últimos 50 anos, aumentou em todo o mundo aproximadamente
30 anos. A longevidade alcançada pelas mudanças de hábitos, avanços tecnológicos e grandes desenvolvimentos
científicos, trouxe consigo um novo desafio a ser vencido, as doenças degenerativas.

A Agia recentemente, fechou parceria com a ANADEM, que é a Sociedade Brasileira do Direito Médico e Bioética e
o Centro de Processamento Celular R-Crio, para prestar o serviço, desde a coleta até o congelamento das células-
tronco mesenquimais a todos os interessados em ter uma melhor qualidade de vida.

A R-CRIO é uma empresa brasileira especializada exclusivamente em coleta de células-tronco mesenquimais,
responsáveis pela formação dos tecidos sólidos do corpo humano. Todos os processos realizados pelo laboratório
da R-Crio seguem a descrição de uma patente com depósito internacional.

Da coleta ao armazenamento e entrega. A ciência de forma descomplicada e ao seu alcance:

As células-tronco e a terapia celular como pilares fundamentais
da medicina regenerativa

agiainvestimentos.com.br

Telefone e WhatsApp

17 3042-1972
ECONOMIA,
FINANÇAS &
INVESTIMENTOS

INVESTIR PARA O FUTURO COM INTELIGÊNCIA

No Brasil e no mundo já existem algumas terapias celulares na Medicina e Odontologia Regenerativa, tais como:
Osso e cartilagem, Dentes, Músculo cardíaco, Tecido nervoso, Vaso sanguíneos, Olhos, Pele e gordura e Células
beta.

Além de tratamentos de doenças dermatológicas, as células-tronco possuem importante papel para fins
estéticos, e já são utilizadas na medicina do esporte como um anti-inflamatório natural do organismo.

Ao redor do mundo já existem mais de 7900 terapias em desenvolvimento, sendo 133 delas no Brasil.

Cássio Birque, 
Diretor de Novos Negócios 

De que adianta você ter dinheiro e não ter saúde?
Caso tivesse uma doença séria, aposto que você trocaria todo o seu dinheiro para ter sua saúde de volta.
As células-tronco mesenquimais podem ser a poupança da sua saúde em momentos de emergência.

É inegável que estamos entrando em uma era em que essa ferramenta mudará completamente as formas de

Coleta do Material
Isolamento da
células-tronco

Criopreservação
Controle

de
qualidade

Expansão da
células-tronco

Você tem alternativas para fazer a coleta do
material. A mais utilizada é do periósteo do palato
(adultos), mas pode ser também na extração do
dente de leite (de crianças de 5 a 12 anos) ou do
dente do siso, e também da gordura quando em
procedimento de lipoaspiração.

Em até 48 horas o material chega no laboratório
para testes, na coleta dentro do nosso país. É feita
a multiplicação, um novo teste acontece após um
período e estando tudo certo, as células serão
criopreservadas. E quando em algum momento 
você precisar usar, poderá usar uma fração do que foi congelado e ainda manter material para uso em outras
oportunidades.

terapias conhecidas atualmente. Obter o melhor proveito possível
dessa tecnologia é, sem dúvidas, fundamental. Protocolos seguros
e eficazes para armazenamento, preservação e aplicação dessas
células representam um trabalho importantíssimo e constante! 
 Melhorar nossa saúde e qualidade de vida já não são mais um
sonho, mas sim uma realidade! 

Quer saber mais, fale conosco!

Algumas aplicabilidades no Brasil
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Medicina Diagnóstica e o paradigma Less is More 
Dr. Luiz Fernando Dal Col

A palavra diagnóstico tem ori-
gem com Hipócrates (460 – 377 
a.C.), sendo o primeiro a utilizá-
-la. Deriva da junção do prefixo 
dia (“através de, por meio de”) e 
do elemento de composição gno 
(cujo significado é “conhecer”). 
Nessa época, para realizar suas 
hipóteses diagnósticas, o médi-
co só dispunha de seus sentidos 
para examinar o doente. E, através 
deles, descreveu magistralmente 
os sintomas de certas patologias 
como, por exemplo, a tuberculose 
ou tísica (do grego phthisis).

A partir do século XX ocorreu o 
início da revolução tecnológica da 
medicina, com progressão até os 
dias atuais, permitindo o diagnós-
tico e tratamento das doenças de 
forma mais rápida e prática. Tec-
nologia registrada na televisão sob 
a ótica do Dr Gregory House, série 
em que o personagem principal e 
médico “hi tech” utilizava um sistema baseado na pujança de 
recursos para realizar diagnósticos a qualquer custo, muitas 
vezes sem cultivar a relação médico-paciente.

Em paralelo ao desenvolvimento dessa tecnologia, ocorreu em 
nosso país, neste século, a abertura indiscriminada e desmedida 
de escolas médicas  (163 novos cursos, entre 2011 e 2020), 
sendo que a  imensa maioria não cumpre os requisitos ideais 
para oferecer boa formação, consequentemente, vivemos uma 
epidemia de médicos mal informados, solicitadores de exames 
diagnósticos, sem o devido pensamento probabilístico, gerando 
procedimentos intervencionistas e terapêuticos muitas vezes ina-
propriados, com potencial para causar danos aos pacientes e 
também comprometer os recursos em saúde.

A afirmação simplista de que exames não invasivos são ino-
fensivos é um erro grave. Os exames, sem exceção, possuem 
uma taxa de resultados falsos positivos, trazendo aos pacien-
tes diagnósticos inexistentes, consequentemente, podem levar 
a procedimentos invasivos, intervenções medicamentosas ou ci-
rúrgicas desnecessárias, causando danos físicos e psíquicos aos 
pacientes e familiares.

Em 2012, o American Board of Internal Medicine iniciou nos 
Estados Unidos a campanha Choosing Wisely (“escolhendo sa-
biamente”), iniciativa que surge a partir da percepção da falta de 
sabedoria na utilização exagerada e inapropriada dos recursos 
diagnósticos e terapêuticos em saúde.

Hoje, esta campanha expandiu-se para diversos outros países 
com intuito de melhorar a qualidade da assistência, sendo emba-
sada em evidências científicas sólidas, aumentando assim a pro-
babilidade de benefício e reduzindo o risco de malefício à saúde.

Pacientes devem entender que o médico mais competente 
não é o “solicitador” de exames, mas sim o que respeita o prin-

cípio da boa Medicina, com a adequada atenção à história clí-
nica, o exame físico bem executado e o real comprometimento 
com cada peculiaridade do indivíduo. Na maioria das vezes, em 
medicina diagnóstica, torna-se útil o conceito “Menos é Mais”.

Por fim, a Associação Paulista de Medicina – Regional de São 
José do Rio Preto acredita que essa mudança de paradigma se 
faz urgente em nossas escolas médicas. Afinal, de nada adianta 
termos o exame mais sofisticado, a imagem mais detalhada, se 
não houver um profissional capaz de interpretar e correlacionar 
as informações em benefício do paciente.

Não devemos temer a tecnologia, mas utilizá-la racionalmen-
te, aprimorando a Arte da Medicina.

Dr. Luiz Fernando Dal Col é 2º tesoureiro da a Associação Paulista de 
Medicina – Regional de São José do Rio Preto.

Artigo
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Artigo

Publicidade X LGPD - um alerta
Dr. Luís Antonio Velani

- “O médico tem, naturalmente, direito de anunciar, mas 
deve ser sóbrio, comedido, recatado, pudico nesses reclamos, 
quer nos títulos, quer na especialidade, quer nas dimensões, 
quer na forma, quer nas promessas, quer no local onde põe 
o anúncio. Lembre-se, sempre, que é o representante de uma 
profissão sobremaneira digna, honesta e respeitável”.

O ensinamento acima, a respeito de publicidade, foi registrado 
no ano de 1.945, na obra “Deontologia Médica e Medicina Pro-
fissional” de autoria do Dr. Flamínio Fávero, inscrito no CRM-SP 
sob nº 001, primeiro presidente do Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo e podemos afirmar sem receio de 
errar, que tal orientação jamais esteve tão atual.

Isto porque a sedução proporcionada pela enorme facilidade 
de divulgação nas diversas mídias sociais eletrônicas induz o 
profissional a se expor e, o pior, a expor seus pacientes, em grave 
conflito com as normas deontológicas e legislação pertinente.

As apresentações equivocadas ou indevidas mais comuns são 
as famigeradas “antes e depois” e as cenas de procedimentos 
cirúrgicos ou de médicos ao lado de pacientes.

O artigo 75, do Código de Ética Médica, proíbe, em absolu-
to, a exposição de imagens de paciente, até mesmo com a sua 
autorização expressa, uma vez que esta exposição somente é 
permitida em pesquisas e ou trabalhos científicos.

A situação é preocupante e se agrava a cada dia. Alguns des-
tes profissionais justificam este tipo de publicidade sob o argu-

mento de que outros profissionais da saúde fazem o mesmo ou 
então se iludem imaginando que o Conselho Regional de Medi-
cina não está atento e atuante na fiscalização e punição desta 
prática. Esquecem que sindicâncias e processos éticos tramitam 
em segredo.

Além da intensa fiscalização, há notícias de casos em que o 
Conselho Regional de Medicina determinou a interdição cautelar 
de médico por atuação em publicidade agressiva.

Não bastassem as sanções éticas, passiveis de aplicação 
pelo Conselho, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2.018), que em seu artigo 2º, incisos I e IV visa a prote-
ção do respeito à privacidade à inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem, possibilita inúmeras outras medidas repres-
sivas, tais como multa administrativa, punição criminal, além 
de indenização por dano moral, que já era possível com base no 
Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, importantíssimo planejar as exposições profis-
sionais em mídia social, considerando o que é permitido pelas 
normas éticas e pela legislação o que, sem dúvida, resultará 
em uma publicidade lucida, com informações de interesse dos 
pacientes que, acreditem, valorizam sobremaneira este tipo de 
apresentação.

Dr. Luís Antonio Velani é advogado da assessoria jurídica da Associa-
ção de Medicina e Cirurgia - Regional de Rio Preto.



É POSSÍVEL REDUZIR 
SUA CARGA TRIBUTÁRIA

Se sua empresa é do segmento da saúde e você realiza 
procedimentos médicos - sejam eles estéticos ou reparadores,
em local próprio ou em clínicas e hospitais - então, é possível!

QUER SABER MAIS?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(17) 3305-9030

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

Contabilidade
Departamento

Pessoal
Abertura e transferência

de empresa
Emissão de

Notas Fiscais
Consultoria
Tributária
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Posicionamentos da APM Rio Preto, 
expressos pelo seu presidente, Dr. Le-
andro Colturato, têm atravessado as 
fronteiras da regional. Exemplo é a 
publicação do artigo “Saúde, o valor 
dos que cuidam de todos nós” de sua 
autoria na Folha Noroeste, de Jales, e 
no Jornal de Nova Odessa, cidade da 
região de Campinas.

Imprensa do 
Estado publica 

artigo do 
presidente da 
Regional APM

Câmara de Rio Preto aprova moção
de aplausos à APM Rio Preto por

homenagem aos profissionais de saúde
A Câmara de Rio Preto aprovou moção de aplausos à APM – Re-

gional de Rio Preto pela iniciativa de homenagear os profissionais 
de saúde que atuaram na linha de frente de combate à covid-19. 
A proposta de moção de aplausos foi apresentada pelo vereador 
Pedro Roberto Gomes, presidente da Câmara, e aprovada, por 
unanimidade, na 29ª sessão ordinária, realizada em 10 de maio. 
Abaixo, ofício da Câmara enviado à Diretoria da APM Rio Preto 
com a moção.



Revista SMC - Junho - 2022 | 1 1

ANIVERSARIANTES DE JULHO

Antonio Miguel M P D Avila
Henrique Nietmann
João Roberto Antonio Filho
Kenji Miyazaki
Neil Alvimar Ramos
Rafael Angelo Sanches
Schubert Araujo Silva
Jenifer Moreira Minari
Sérgio Augusto Freitas
Silvia Aparecida Soares
Marília Conceição R Funes
Carlos Roberto Feres
Rafael Yamamoto
Thomaz Zabulon de F Veras
José Valdiney de Carvalho Jr
Antonio Edir Guizilini

02

06
07

08

09
11

05
04

03

Horácio José Ramalho
Solange A P Farinazzo
José Antonio C Pedroso
José Carlos Polacchini
Paulo Cesar Biagi
Francisco Guimaraes Dias
Ana Patricia M de Lima
Luis Domingos Fornitano
Luis Ernesto Avanci
Monica Regina L Luz
Rita Regina Peres Sanches
Amélia S Morita Kawano
José Mario Pozetti
José Pardo Filho
Moacir F de Godoy
Andressa Menezes Vazquez

11

12

14
15

16

17

Cezar Olimpio Golin
Wahi Jalikji
Regislaine Maria de Souza
Carolina Castro Amorim
Vinicius Pereira Chaves
Vitoria Hassem
Eduardo Lima Garcia
Flavio Hiroshi A Morita
Paulo Cesar Bonadio
Luiz Alberto Souza Ciorlia
Angelo Del Favero
João Aris Kouyoumdjian
Paulo Eduardo Z Monteiro

26

25
24

28

29

30
31

Antonio Claudio Fachin
Rafael Osaki Q Urzedo
Vera Helena R Faloppa
Bruna Bortoli M de Souza
Vitoria Vieira Adriano
Mauro Henrique L Ferrão
Paulo Cesar Arroyo Junior
Paulo Sergio Rodriguez
Fabiano Morais Nogueira
Leandro Freitas Colturato
Nathan Velásquez Pinho
André de Araujo Regazzo
Antonio Helio Oliani
Bruno Teno Castilho Braga
Mauro Lopes Garcia Filho
Marcelo C Galhardo

19

1717

18

21

20

23

22

Eventos

A Unilago conquistou o título do 1º Torneio 
APM Rio Preto - Faculdades de Medicina de 
futebol de campo, realizado, no dia 22 de 
maio, na Sociedade de Medicina e Cirurgia. 
Os alunos da Unilago venceram seus colegas 
da Famerp nos pênaltis por 5 a 4, após o jogo 
terminar em empate de 1 a 1. Em terceiro co-
locado ficou a Faculdade de Ciências da Saú-
de de Barretos e, em quarto, a Faceres. Os 
jogadores da Unilago receberam medalhas. 
Campeão - Unilago
Vice-campeão - Famerp
3º colocado - Barretos
4º colocado – Faceres
A Diretoria criou, com o apoio da Unimed 
Rio Preto, o torneio para promover a integra-
ção entre os alunos das instituições acadê-
micas e inseri-los cada vez mais na vida da 
Regional APM.  A proposta é promover com-
petições de outros esportes com as alunas e 
alunos de medicina da cidade e região. Campeões com suas medalhas

4º Lugar - Faceres3º Lugar - BarretosVice-Campeão Famerp

Unilago conquista título do 1º Torneio das
Faculdades de Medicina de futebol de campo
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Êta Torneio bão sô!
Oiá! Se ocê num foi, ocê num tem ideia de como foi bão 

esse 1º Torneio Caipira Tapas e Beijos de Beach Tennis!!! Os 
tenistas atenderam o convite do Departamento de Esportes e 
entraram no clima junino, vestindo chapéus de palha, camisas 
quadriculadas, vestidos e tudo que convém aos autênticos caipi-
ras. Não faltaram, claro, as marias chiquinhas. Após animadas 
partidas nos dias 17 e 18 de junho, na quadra de areia do Clube 
Médico, campeões, vice-campeões e terceiros colocados, todos 
ganharam suas medalhas. Afinal, mais do que uma competição, 
o clima do Torneio era de confraternização e muita alegria.

Eventos



Revista SMC - Junho - 2022 | 13

Diante do aumento de novos casos de coronavírus e de acordo 
com o Decreto Municipal de 31 de Maio de 2022, assinado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB), desde o dia 1º de junho, o uso 
de máscaras é obrigatório em ambientes fechados, como acade-
mias e anfiteatros.

No bar do Clube Médico, caso não seja possível manter dis-
tanciamento de, no mínimo 1 metro, as mesmas deverão ser uti-
lizadas. O estabelecimento que não cumprir fica sujeito a multas.  
Contamos com a colaboração de todos.

Diretoria da APM Rio Preto



14 | Revista SMC - Junho - 2022

Que noite deliciosa!
O Departamento Cultural rea-

lizou, na agradável noite do dia 3 
de junho, a Degustação de Vinhos 
e Jantar, nos quais médicos, fami-
liares e amigos puderam apreciar os 
rótulos do Mundo do Vinho, acom-
panhados da cozinha portuguesa 
com a assinatura do restaurante 
Pois Pois. Antes dos pratos serem 
servidos, os presentes assistiram 
à apresentação de lançamento da 
Bild Empreendimento Imobiliá-
rio. O evento também contou com 
a sempre parceria da Unimed Rio 
Preto. Como em edições anteriores, 
a Degustação de Vinhos foi um su-
cesso, tendo os convites esgotados 
dias antes da data anunciada pela 
diretoria. Dr. Luiz Fernando Coltu-
rato, no entanto, tranquiliza a todos 
dizendo que outros eventos serão 
realizados.

O presidente da APM Rio Preto, Dr. Leandro Colturato, e o diretor do Departamento 
Cultural, Dr. Luiz Fernando Colturato, dão as boas-vindas.
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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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17 3216.2521 
17 99646.4591 

sjrp.excellentglobal.com.br

20%

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

(17) 3353-5663

15%

Anéis, colares, tiaras e vários acessórios 
17 991079492 

www.unnyacessorios.com

10%

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

unnaesmalteria.com.br

10%


