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Dr. Edson de Souza Canazart

Medicina, família e esportes ao ar livre
compõe a rotina agitada do médico

03 ENTREVISTA 08 SEVOR

Associados unidos proporcionam
doação significativa ao SEVOR em

apoio às suas atividades

Dr. Stanley Baptista Campanha Especial
“...desde rapaz novo, aprendi que o homem só 
deve usar o revólver em duas situações: 
quando é humilhado ou quando é ameaçado e 
está com medo. Naquele dia eu estava com 
muito medo e tinha sido humilhado.”

Semana  Homenagens 

Especiais pelo dia do Médico
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Caros Associados, nessa edição, gostaríamos de primeiramente parabenizar e agradecer a 

todos pelo dia do Médico e pela par�cipação bastante expressiva nos eventos que preparamos. 

Estamos vivendo momentos di�ceis com a polí�ca de saúde em nossa cidade e mesmo assim, 

estamos coesos para acharmos soluções viáveis para os problemas. Ficamos felizes por 

proporcionarmos a todos, momentos ímpares, que ficarão em suas memórias; o nosso 

encontro no dia do Médico pôde estreitar os laços de amizade e proporcionar momentos de 

lazer, tão raros para nós, devido ao excesso de trabalho. A par�cipação na missa foi muito 

expressiva, e realizamos também a abertura da Campanha Afuá 2019 contra a fome “Quem tem 

fome, tem pressa”, em parceria com a comunidade local em bene�cio da população de Afuá e 

Chaves, no Pará, que vivem em situação de miséria absoluta. Vamos nos engajar nessa causa e 

ajudar a quem necessita. Agradecemos a todos que par�ciparam das fes�vidades e contamos 

com seu apoio para fazermos mais e melhor.

Expediente

Conheça a AMJM. Veja as edições anteriores do Informativo AMJM. Acesse: www.amjm.com.br
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Gente Nova

Gostaríamos de dar as 

boas vindas aos 

novos associados:

- Dr. Rafael Paolinelli Carvalho - O�almologista

- Dra. Paula Mar�ns Paolinelli - O�almologista

- Dr. Rodrigo Cunha Braga - Psiquiatra

Em outubro, recebemos a ilustre presença do Padre Marco 
José de Almeida e da Maria Aparecida Barbosa, gerente 
Unimed Jmde, com o intuito de discu�rmos os detalhes da 
missa onde houve o lançamento da Campanha Afuá 2019 - 
“Quem tem fome, tem pressa.” Foto: Arquivo AMJM
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Entrevista

AMJM:  Conte um pouco da sua história antes da Medicina.

Dr. Edson Canazart: Sou cria da cidade de João Monlevade. Foi 

uma infância alegre, diver�a-me em brincadeiras na rua, 

campo de terra ba�da. Uma vida simples e modesta. Nasci 

nessa cidade, estudei em escolas públicas e fiz curso técnico em 

enfermagem, pois, era o único, dentre poucos cursos que me 

despertou interesse. Minha mãe sempre dizia que quando eu 

�nha entre seis e oito anos sonhava em ser médico. Sou o 

primogênito de cinco irmãos. Meu pai aposentou-se na então 

Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, hoje, Arcelor Mi�al. O 

tempo passou e decidi trabalhar em Belo Horizonte como 

técnico em enfermagem e alcançar recurso para estudar 

Medicina. Estudava e trabalhava, mas nunca pensei em desis�r. 

Apesar das dificuldades, cursei Ciências Biológicas na UFMG e 

depois Medicina também na UFMG, formando em 2005 onde 

pós-graduei.

AMJM:  Resuma sua carreira de médico desde o início.

Dr. Edson Canazart: Após minha formação, trabalhei em 

Nova Era como médico da Estratégia em Saúde da 

Família pelo período de um ano e há 12 anos trabalho em 

João Monlevade como médico na Estratégia de Saúde da 

Família e médico autorizador no serviço de controle e 

regulação da secretaria municipal de saúde. Atuei, neste 

ínterim, como médico do Serviço de Saúde Integral da 

Unimed – João Monlevade, na Coordenação da Atenção 

Primária à Saúde da secretaria municipal de saúde de 

João Monlevade, no pronto atendimento municipal 

(an�go PA) onde hoje se localiza o comando da Polícia 

Militar e, no mesmo período, no pronto atendimento 

Hospital Margarida e do Hospital São José em Nova 

Era.

AMJM:  Conte a história de sua família, seus filhos 

etc. 

Dr. Edson Canazart: Casei-me em 2006 com Rosenilda 

e �vemos dois filhos, o Gabriel e o Rafael. E para 

relaxar nesta vida louca de médico gosto de viajar, 

fotografar e pra�car a�vidade �sica ao ar livre como 

no mountain bike e trekking.

AMJM:  Que mensagem deixaria para os colegas médicos?

Dr. Edson Canazart: Aos colegas médicos deixo a mensagem de 

respeito e que tenham sucesso na profissão com foco na 

essência da Medicina e muito estudo procurando assis�r 

aqueles que necessitam de nossa ajuda técnica sem perder a 

capacidade de empa�a, respeito, compreensão e humanidade, 

tratando-os de forma justa e competente.

AMJM:  Úl�mas palavras, observações e agradecimentos.

Dr. Edson Canazart: Foi uma vida intensa, de perseverança, 

tolerância,  muito aprendizado, amadurecimento e 

crescimento. Colho bons frutos disso tudo e sei que ainda 

tenho muitos desafios pela frente.

Este mês, entrevistamos o Dr. Edson de Souza Canazart, monlevadense 

que desde criança nutria o sonho da Medicina. Hoje, como médico super 

reconhecido, divide seu tempo entre a paixão pela medicina, pela família 

e pelos hobbies que trazem leveza ao dia a dia intenso de trabalho.

Fotos: Arquivo Pessoal

Fotos: Arquivo Pessoal
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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

Dra. Jeffane Milene Silva Pacheco
CRM/MG 56540   

Dra. Jeffane Milene Silva Pacheco
CRM/MG 56540   
RQE 45056
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HOMENAGEM MÉDICO MINEIRO EM DESTAQUE

No dia dezessete de outubro de 2019, Dr. Antônio Mário Viana, pediatra, foi 
homenageado como Médico Mineiro em Destaque, na Associação Médica 
de Minas Gerais. O médico foi indicado pela AMJM e, na ocasião, recebeu o 
pres�gio de parentes e amigos.

Fotos: Arquivo AMJM / AMMG
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(31)3852-3872
(31)98606-3872
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MISSA ESPECIAL

No dia vinte de outubro de 2019, os médicos associados da AMJM se 

reuniram durante a missa em ação de graças pelo Dia do Médico na 

Igreja Sagrado Coração de Jesus, em João Monlevade. Na ocasião, 

também foi inaugurada a Campanha Afuá 2019. Agradecimento 

especial aos médicos e familiares que agraciaram nossa missa.

Fotos: Pedro Américo Barros
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Dr Rodrigo Cunha Braga

Médico psiquiatra

Membro Titular da Associação 

Brasileira de Psiquiatria

Membro da Associação Médica Brasileira

Membro da Associação Brasileira de 

Neurologia e psiquiatria infantil

Membro do Brazilian Institute of  

Psychopharmacology and Pharmacogenetics 

Especialização em dependência química ( Unifesp )

MÉDICO PSIQUIATRA

João Monlevade
Rua Andrade, 105 - 7° Andar

Carneirinhos
(31) 3851-5545

Itabira
Av. Mauro Ribeiro, 190 - Sl 602/603

Esplanada da Estação
(31) 3831-4870  |  3831-1453

3831-3807  |  3831-2660

@drrodrigocunhabraga
www.drrodrigopsiquiatra.com.br

CRMMG 50189   RQE41711

CONFRATERNIZAÇÃO - DIA DOS MÉDICOS

No dia dezoito de outubro de 2019, reuniram-se na Boate Be Happy, 
em João Monlevade, médicos e familiares para comemorar o dia do 
médico. Ao som da banda The Two´s e servidos pelo Buffet Barenze, 
�vemos 2 bailarinos que nos encantaram com a dança árabe. A festa 
foi um sucesso.

Fotos: Pedro Américo Barros
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SEVOR

No dia 08 de agosto de 2019, a Associação Médica de João Monlevade, por intermédio das doações dos associados, fez o repasse do valor 
de R$4.336,50, com a finalidade de ajudar o SEVOR. Agradecimento especial a cada associado que colaborou.

No dia 16 de outubro de 2019, Dra. Anna Beatriz e Dra. Valéria compareceram na Sede do SEVOR para repassar o valor arrecadado com a 
rifa de 1 par de tênis de corrida da marca Nike. O valor arrecadado foi de R$4.780,00. 
A ganhadora foi a Ludmilla, que já recebeu o prêmio sorteado. Fotos: Arquivo AMJM

Fotos: Arquivo AMJM
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Espaço CRMMG

Delegacia Regional de João Monlevade

Dra. Janaína Maciel Lopes
Delegada Regional Titular CRMMG
Conselheira do CRMMG
CRMMG 32014

Dra. Ângela Pinheiro Chagas Marques
Delegada Regional Adjunta CRMMG
CRMMG 27350
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Programa Educação Médica Con�nuada

Desconto na anuidade 
PJ 2020

Encontra-se disponível no site 

do CRMMG o requerimento 

de desconto de 80% do valor 

da anuidade PJ 2020. Os 

e s t a b e l e c i m e n t o s  q u e 

possuem registro no CRMMG 

e que atendam os  pré-

requisitos para concessão do 

bene�cio, podem requerê-lo 

até 20 de janeiro de 2020.

Desconto na anuidade PJ 2020

O requerimento de renovação do cer�ficado, sofreu algumas alterações que os 
estabelecimentos precisam se atentar ao solicitarem a renovação, tais como:
- O requerimento precisa vir acompanhado: Do Alvará da Vigilância Sanitária, do Alvará de 
Funcionamento, da Relação do Corpo Clínico (mesmo que o estabelecimento tenha 
apenas um médico) e da úl�ma alteração contratual, caso tenha ocorrido no úl�mo ano;
- Os estabelecimentos que estejam com pendências num dos alvarás, deverá o Responsável 
técnico informar por escrito, se comprometendo a encaminhá-lo quando es�ver 
disponível; 
- Informar o número do CNES;
- Para os estabelecimentos que desenvolvam a�vidade especializada, o diretor técnico 
precisa ter a respec�va especialidade registrada no CRM para liberação do cer�ficado, 
conforme determina a Resolução CFM 2.007/2013; 
- Sugerimos que encaminhem o requerimento de renovação pelo menos 60 dias antes do 
vencimento;
- Documentos incompletos não serão processados e o cer�ficado ficará pendente da 
liberação, até ser solucionadas as pendências.

Fotos: Ezequiel Pereira da Costa

Nos dias 05 e 06 de outubro aconteceu, 
em João Monlevade, o Treinamento 
Cardiovascular Avançado (TECA - A), 
promovido pelo CRMMG, em parceria 
com a Sociedade Mineira de Cardiologia. 
Esse curso foi realizado nas dependências 
da Aber�a Saúde e contou com a 
par�cipação de 22 médicos da cidade e 
região. 
Neste ano de 2019, �vemos 2 Cursos para 
a nossa cidade, Emergências Clínicas e o 
TECA-A, com a par�cipação de vários 
médicos. 
Os Cursos realizados pelo Programa 
Educação Médica Con�nuada, possuem 
excelente qualidade técnica, além de 
proporcionarem grande comodidade 
para os par�cipantes, pois, ocorrem 
dentro da nossa cidade. 
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ARMA DE FOGO

Meu amigo e cliente Diocleciano, vulgo Dió, entende, gosta e tem uma 

coleção de armas de fogo. Durante uma consulta comigo, estávamos 

conversando sobre a tal “lei do desarmamento” que, no Brasil, �rou 

das pessoas de bem o direito de possuir uma arma para defesa 

pessoal, enquanto os bandidos têm armas de todos os calibres para 

assaltar e matar pessoas inocentes.

- Mas tem que saber usar a arma no momento certo senão só vai fazer 

besteira, falou Dió. Imagina,  há poucos dias um vizinho meu, de nome 

Zé Mariano, com 92 anos de idade, queria comprar um revolver meu. 

Comprar pra quê? – perguntei.

- Ah, quero dar um �ro na cara de um sujeito que me destratou.

- Não vendo, falei pra ele. Você, com 92 anos de idade, vai desgraçar 

sua vida e a do tal sujeito. Não vendo.

  Depois, muito sério, falou: - Doutor, eu já dei um �ro numa pessoa. Eu 

�nha 16 anos de idade e morava com um �o em Goiás. Certo dia, saí 

da fazenda montado  na mula que eu estava adestrando, entrei numa 

venda  na beira da estrada e pedi um litro de cachaça da marca Zebu e  

um pacote de cigarros Con�nental. Num canto da venda, assentado 

num banquinho, um mulato forte bebia cachaça num copo. Sobre sua 

mesa estava  fincado um facão de todo tamanho. O tal moço, 

conhecido como Bentão, falou:

- Ah, agora vou ter um companheiro para beber cachaça comigo...

- Não, moço – respondi. Não bebo cachaça, não. Nunca bebi cachaça 

na minha vida. Tou comprando é pro meu �o.

- Antão vai ser hoje a primeira vez que vancê vai beber cachaça. 

Encheu um copo com a bebida, levantou-se do banquinho e veio na 

minha direção.

- Bebe! Você vai ter que beber pela boca ou pela roupa – gritou 

Bentão.

  Fiquei assustado, quieto. Também quieto e assustado estava o dono 

da venda.

- Bebe, moleque! – gritou mais forte e jogou um pouco da cachaça  na 

minha cara. – Bebe!

 - Eu, com muito medo do valentão, 

peguei o copo  - con�nuou Dió - e 

fiquei olhando a cachaça. Aí, subiu 

um calor no meu rosto, joguei o 

copo no chão,  saí correndo da 

venda  e tentei montar rápido na 

mula. O tal Bentão pegou o facão 

que estava fincado na mesa e saiu correndo atrás de mim, gritando: - 

Vou te capar, seu fié-da-mãe!!!

- Eu estava armado com uma garrucha de dois canos e dois ga�lhos, 

�rei a arma da cintura  e sapequei um �ro no tal sujeito, que caiu no 

chão com um berro de dor.  Montei rápido na mula e rachei fora para a 

fazenda do meu �o, que ficava a uma légua do lugarejo. Lá chegando, 

contei  o acontecido pro meu �o. Ele ouviu tudo em silêncio, 

balançando a cabeça, depois falou: - Dió, hoje mesmo você vai fugir 

pra fazenda “Pedra negra” e ficar uns tempos por lá porque esse 

Bentão é bicho-fera, vem cá trás de você, se é que ele não morreu. 

- Uns dois meses depois, na porteira da fazenda do meu �o, 

apareceram, montados a cavalo, o Bentão e um companheiro 

perguntando por mim. Meu �o apareceu na varanda com uma 

cartucheira na mão e falou que eu não estava em casa e que, se por 

acaso, Bentão  voltasse lá, seria recebido à bala – e levantou a arma na 

direção dele. Bentão e o companheiro foram embora e nunca mais 

apareceram.  Alguns anos depois eu estava na estação rodoviária de 

Goiânia, vi o Bentão, mas ele não me viu.

- E aí, Dió, como estava o Bentão, perguntei.

- Ah, doutor, ele estava com o braço esquerdo paralisado. A�rei para 

acertar o peito dele, acho que acertei o ombro, a bala deve ter cortado 

os nervos do braço. Aí, desde rapaz novo, aprendi que o homem só 

deve usar o revólver em duas situações: quando é humilhado ou 

quando é ameaçado e está com medo. Naquele dia eu estava com 

muito medo e �nha sido humilhado. Se bem que, se eu não �vesse 

a�rado, o Bentão teria me capado mesmo. 

Dr. Stanley Baptista de Oliveira
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