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Que neste ANO NOVO sejamos capazes de diferenciar as coisas
boas das ruins para que possamos estar sempre juntos e
preparados às novas mudanças, estando sempre dispostos a
aprender ALGO NOVO de NOVO e de NOVO...”

Que este novo ano seja
repleto de conquistas!
03

ENTREVISTA

Dr. Genivaldo Divino Araújo
De origem simples à uma carreira
de muito amor e dedicação a
Medicina

04 FESTA DOS MÉDICOS

Noite de confraternização
com muita música
pelo Dia do Médico
19/10 - 21h | Be Happy

08 A MISSÃO

Papa João Paulo II
A grandiosidade de um
homem extraordinário
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Dra. Anna Beatriz Dutra Valente Costa

Palavra da Presidente

Presidente AMJM

Olá caros amigos,
Estamos mais uma vez com nossa edição do Jornal de ﬁnal de ano. Foi um ano de muito trabalho e de muitas
conquistas.
Graças à par cipação de todos, nossa Jornada Médica foi de excelência, mostrando quantos proﬁssionais excelentes
nós temos na nossa Associação.
Espero que no próximo ano, possamos contar com a par cipação de vocês novamente.
Nosso dia do Médico também foi bastante proveitoso com a integração dos colegas, momentos de descontração e
socialização. Não percam o próximo.
Nos alegramos muito também em termos de Dra. Janaina Maciel Lopes como Conselheira do CRMMG, também com
a ajuda de todos vocês.
Nesse Jornal, seguem alguns dos momentos que passamos juntos esse ano.
Gostaríamos que todos par cipassem dando sua opinião para melhorarmos.
Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Miguel José de Vito, que nos deixou recentemente e deixando um enorme legado para
todos nós. Dr. Miguel, o senhor será inesquecível.
Nós vamos tentar nos superar a cada ano com a ajuda de vocês. Um grande abraço a todos, um excelente Natal e um ano novo de muita
saúde e paz.

Homenagem a Dr. Miguel José de Vito
A Associação Mèdica de João Monlevade, Unimed
João Monlevade e Delegacia Regional do CRMMG de
J.M estão profundamente pesarosas pela perda do
nosso querido amigo e colega Dr. Miguel José de Vito.
Dr. Miguel representou com excelência toda classe
médica e nos inspirou a sermos sempre melhores, pois
dava o seu melhor em tudo que fazia.
Nosso profundo sen mento à família e à sociedade
Monlevadense.

Associação Médica de João Monlevade
e Delegacia Regional do CRMMG
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Entrevista
Este mês, entrevistamos o Dr. Genivaldo Divino Araújo.
Sua força de vontade e paixão pela Medicina contribuíram para
sua trajetória de sucesso na Ortopedia
AMJM: Conte um pouco da sua história antes da Medicina.
Genivaldo: Vim de uma família simples, meu pai Osvaldo e minha
mãe Lucinda e 3 irmãos, onde fui o primeiro a ser médico na
família. Meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe
costureira. Graças ao meu entusiasmo de estudar e incen vo da
minha mãe, consegui entrar na escola de Medicina e me formar.
Sou natural de Ituiutaba/MG, nascido em 10/10/52, onde
estudei até o primeiro grau. Logo em seguida, fui para Uberaba
onde ﬁz o 2° grau e passei no ves bular de Medicina em 1977.
Formei em 1982, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
AMJM: Resuma sua carreira de médico desde o início.
Genivaldo: Fiz residência de Ortopedia em Belo Horizonte e em
1985, vim trabalhar em João Monlevade, onde comecei a
trabalhar no ambulatório do Hospital Margarida, toda tarde, e
alguns plantões de Cirurgia Geral. Em 1987, fui trabalhar como
médico do trabalho na Companhia Siderúrgica Belgo Mineira,
onde trabalhei por 10 anos. Em 1990 e 1991, ﬁz curso de
Medicina do Trabalho na Faculdade de Ciências Médicas de MG.
Em 2007, ﬁz pós graduação em Acupuntura. Em 2012, ﬁz o curso
de Perícia Médica. Trabalho como ortopedista na rede pública
desde 1990. Trabalho na clínica Med Center. Alguns plantões
esporá cos no Hospital Margarida, onde também faço cirurgia.
Mas já estou aposentado há 2 anos.
AMJM: Conte a historia de sua família, seus ﬁlhos etc.
Genivaldo: Casei com Dra. Solange em 1985, colega de turma e
com quem formei uma bela família, com 2 ﬁlhos, Rafael e Lara.
Uma neta, Elisa. Minha nora Paula e o genro Rafael.
AMJM: Úl mas palavras, observações e agradecimentos.
Genivaldo: Agradeço a oportunidade de falar algumas palavras

Fotos: Arquivo Pessoal

sobre a minha família. Agradeço a João Monlevade pelo
acolhimento, onde desenvolvi meu trabalho e cons tui minha
vida e família.
AMJM: Que mensagem deixaria para os colegas médicos?
Genilvado: A vida é um sopro. Cada um aproveita da sua maneira.
A Medicina vem passando por mudanças. Para se dar bem na
proﬁssão, o maior diferencial con nua sendo relação médico x
paciente. Gostar do que faz e sempre atualizar.
Boa sorte a todos, bom trabalho e pouca ansiedade.

Eventos para casamento, 15 anos, confraternização, bodas e formatura. 31 3852-3872
31 98606-3872
Possuímos todo o mobiliário e vasilhames.
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FESTA DOS MÉDICOS
Dia 18 de Outubro é comemorado o Dia do Médico, data importante
que valoriza o trabalho sério e essencial de proﬁssionais que se
empenham em trazer a cura e bem estar para a sociedade. E diante
disso, não poderíamos deixar passar sem celebrar e brindar com alegria
junto dos nossos queridos médicos.
No dia 19 de Outubro, às 21 horas, os médicos da Associação Médica de
João Monlevade se reuniram em uma noite muito animada na Be
Happy, especialmente reservada para esta data especial. Entre trajes
pretos e dourados, a turma se diver u bastante e cur u um show
especial do cantor Mike Santos.
Conﬁra alguns registros!
Fotos: Arquivo AMJM
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Homenagem Dia Internacional do Voluntário

Gente Nova

Gostaríamos de dar as boas vindas aos
novos associados:

Dra Valéria Maria Moreno Jacintho

- Dra. Paula Metzker Fernandes -

Dra Valéria, é com muita alegria que queremos
parabenizá-la pela homenagem por ocasião do Dia

O almologista
- Dra. Ariane Ribeiro Pinheiro - Medicina da

Internacional do Voluntário. A senhora tem sido exemplo

Família e Comunidade

para todos nós. Abraço da Diretoria da Associação Médica
de João Monlevade. 05/12/18

ATENDEMOS:
- Aberta Saúde
(Arcelor Mi al)
- Promed
- Amagis Saúde
- Saúde Sistema
- Ciscel
- AMMP
- Copass Saúde

- Fundação Libertas
- Unimed
- Medisanitas (Vitallis)
- Bradesco Saúde
- Polícia Militar MG
- Capesesp
- Banco do Brasil
- Vale / AMS / PASA
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Espaço CRMMG
Delegacia Regional de João Monlevade

Dra. Janaína Maciel Lopes

Dra. Ângela Pinheiro Chagas Marques

Delegada Regional Titular CRMMG
CRMMG 32014

Delegada Regional Adjunta CRMMG
CRMMG 27350

Novo Código de É ca Médica
O Diário Oﬁcial da União trouxe nesta quinta-feira
(01/11/18) o texto do novo Código de É ca Médica (CEM),
que entrará em vigor 180 dias após sua publicação. Após
quase três anos de discussões e análises, o Conselho Federal
de Medicina (CFM) aprovou o relatório sobre o tema que
atualizou a versão anterior, em vigor desde 2009,
incorporando ar gos que tratam de assuntos relacionados
às inovações tecnológicas, em comunicação e nas relações
em sociedade, mas mantendo os princípios deontológicos
da proﬁssão. Entre eles, estão: o absoluto respeito ao ser
humano e a atuação em prol da saúde do ser humano e da
cole vidade, sem discriminações.
Fonte: www.crmmg.org.br

Sancionada Lei que torna válidas em
todo o País receitas de remédios controlados
As receitas de medicamentos de uso controlado e
manipulados passarão a ter validade em todo o território
nacional, independentemente da unidade federada em
que tenha sido emi da. O Diário Oﬁcial da União trouxe
publicada na edição de sexta-feira (9/11/2018) a Lei nº
13.732/2018, que deﬁne validade nacional às receitas
médicas, inclusive de medicamentos sujeitos ao controle
sanitário especial. A norma entrará em vigor dentro de 90
dias.
O diretor de Comunicação do CFM, Hermann von
Tiesenhausen, aﬁrma que a medida beneﬁciará médicos e
pacientes, com a possibilidade de manutenção do
tratamento. "Essa abertura trará facilidade ao paciente
para comprar os medicamentos receitados no estado em
que ele se consultou e em um segundo momento, no seu
estado de origem", explica o conselheiro.
O texto da Lei está acessível no site da Imprensa Nacional.
Fonte: h p://portal.cfm.org.br/

Homenagem na Câmara
No dia 05 de dezembro de 2018, a Dra. Valéria Maria
Moreno Jacintho foi indicada pela Delegacia Regional do
CRM em João Monlevade para ser homenageada pelo
“Dia Internacional do Voluntário”.
Este evento foi promovido pela Câmara Municipal de
João Monlevade, à qual dirigimos nossos cumprimentos
por tão nobre inicia va.
O reconhecimento do trabalho do voluntariado em nossa
cidade é muito importante pra todos e ajuda na
replicação desta boa prá ca.
Mais uma vez, parabenizamos a Dra. Valéria e as demais
pessoas que dedicam seu tempo em prol do próximo.
Delegacia CRM de João Monlevade
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A MISSÃO
Dr. Stanley Baptista de Oliveira
Outro dia, na televisão, vi aquelas imagens pungentes do Papa

missão, mais forças serão

João Paulo II na sua visita à Polônia, onde ele pediu que os

necessárias em nosso ín mo,

católicos do mundo rezassem por ele, para que ele vesse forças

pois essas forças que precisamos

para cumprir sua missão. Fiquei emocionado ao ver, naqueles

para cumprir nossa missão não

poucos minutos, o Papa caminhando com diﬁculdades, apoiado

aparecem nos músculos fortes,

num andador de metal; sua cabeça curvada por causa da cifose

nos ombros largos, na cabeça empinada. A força é interior, é a

na coluna dorsal; o esforço para olhar para frente e para cima por

chamada força de vontade, que nos faz batalhar, con nuar

causa da cifose, conseqüência da idade avançada, da artrose e

lutando quando tudo nos incita ao desânimo, à entrega, à fuga,

possível osteoporose da coluna vertebral; seu andar trôpego,

ao fracasso. Muitos desistem por causa da pedra no meio do

sem controle, por causa da doença de Parkinson. Aquela era a

caminho, não cumprem a sua missão. Outros, os fortes, os

imagem do Papa que aparecia na televisão, de causar pena, tanta

corajosos, insistem, perseveram, lutam, con nuam na batalha

fragilidade num homem que já foi tão forte e dinâmico. Ele pedia

apesar das suas fraquezas com o obje vo de cumprir a missão

que rezássemos para que ele vesse forças para cumprir sua

que receberam. Há algum tempo, li um livro chamado “No ar

missão.

rarefeito”, de Jon Krakaver, mostrando os desaﬁos da escalada

Aquela imagem de fragilidade mostrava, no entanto, toda a

do Everest, a mais alta montanha do mundo, no Himalaia, a mais

grandiosa força deste homem extraordinário. Era a verdadeira

de 8.800 metros de al tude: a di cil escalada, o frio terrível, a

representação das palavras de São Paulo na segunda carta aos

neve, o gelo, a fome, as noites sem dormir, o ar rarefeito, com

corin os: “ ... porque, quando estou fraco, aí então é que sou

pouco oxigênio, as quedas, as mortes de companheiros de

forte”, ou seja, a força aparece nas horas de fraqueza.

escalada, tudo de ruim para conseguir chegar ao topo da

Muitas e muitas vezes tenho lido nos jornais que o Papa João

montanha, vencer o desaﬁo. Uma descrição perfeita dos

Paulo II irá renunciar ao seu cargo de Chefe da Igreja Católica

esforços necessários para a ngir um obje vo, cumprir uma

devido a sua saúde precária; que alguns bispos e cardeais acham

missão.

que ele deveria renunciar por não ter mais condições sicas para
o exercício da sua função. Eu mesmo tenho pensado desta

Assim é o exemplo que o Papa João Paulo II vem dando ao

maneira e, no in mo, ﬁcava cri cando-o ao vê-lo, em tão más

mundo, a todos nós, católicos ou não: lutar, persis r, perseverar,

condições de saúde, viajando pelo mundo, na África, logo depois

prosseguir, resis r, não desanimar, não entregar os pontos por

no Canadá, no México, em Honduras, agora na Polônia. Por quê

maiores que sejam as diﬁculdades, as dores, o sofrimento.

não ﬁcar quieto em Roma? Por quê expor-se tão frágil, tão

Cumprir a missão!

combalido ao público, à televisão de todo o mundo? Agora, no
entanto, ao vê-lo na Polônia pedindo orações para que tenha

Esta crônica eu escrevi em agosto de 2002, mas seu signiﬁcado

forças para cumprir sua missão, entendi tudo, passei a admirar

permanecerá para sempre, por isso resolvi publicá-la hoje.

realmente este homem notável. Penitencio-me por tê-lo julgado
imprudente nas suas aparições, de certa forma ridículas, pelo
mundo em suas viagens evangelizadoras, amparado em diversas
pessoas, muitas vezes incapaz de terminar um discurso, incapaz
de celebrar uma missa. Agora entendi tudo: o Papa João Paulo II
tem uma missão a cumprir, tem que con nuar lutando apesar de
todas as diﬁculdades e adversidades.
Assim como João Paulo II, todos nós temos uma missão a
cumprir na nossa passagem pela Terra. Quanto mais di cil a

(31)3859-1000

