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A cerimônia de posse dos membros da Diretoria efetiva e dos Conselhos de Ética Profissional, Disciplinar e 
Fiscal da Associação de Clínicas e Consultórios  Ortopédicos do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu no dia 

26 de outubro passado, no Iate Clube, bairro Urca, zona Sul do Rio. Em seu discurso de posse o presidente eleito da entidade  

Moacyr Pinheiro Júnior destacou:“Chegar até aqui é simplesmente mais uma conquista”. Veja reportagem completa.
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Nova diretoria da ACCOERJ celebra posse

A você associado, 
funcionário e colaborador, 

que durante todo o ano de 2016 nos acompanhou, 
desejamos um 2017  cheio de grandes 

Realizações, Sucesso e Prosperidade. Fica aqui 
o compromissode que estaremos juntos novamente, 

para o sucesso da nossa ACCOERJ. Boas Festas!

Processo eleitoral da ACCOERJ 

transcorreu de forma democráica 

e harmoniosa

ACCOERJ participa de 

manifestação de médicos 

a favor da Unimed-Rio
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Expediente

Editorial
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O Jornal ACCOERJ em Ação não se responsabiliza por conceitos emitidos em matérias assinadas

Palavra do ex-presidente da 
ACCOERJ
“Foram dois mandatos com muitos desafios”

ASSIM ME DESPEÇO da presidência 
da ACCOERJ, mas, consciente, que 
todos os desafios foram encarados com 
determinação, garra, responsabilidade e 
seriedade...  Junto comigo, uma equipe 
dedicada e comprometida com as lutas da 
saúde, e da classe que representamos: os 
ortopedistas do Rio de Janeiro.

Apesar de todo um cenário desfavorável 
decorrente da situação social, política e 
econômica que o País atravessa, obtivemos 
alguns avanços importantes, entre eles 
significantes negociações com a maioria das 
Operadoras de Planos de saúde que resistem 
em não reajustar suas tabelas de honorários 
e não respeitam a Ética e Defesa 
Profissional dos médicos, assim como, um 
bom relacionamento com outras Associações 

Médicas, Cremerj, parlamentares, etc. 

Durante o meu mandato, a postura da 
ACCOERJ sempre foi firme em direção as 
nossas conquistas e direitos e também nas 
vitórias compartilhadas. Podemos celebrar 
um promissor ciclo, que, ora se inicia, 
com a gestão do próximo presidente: um 

companheiro combativo e querido, aquele que tenho absoluta certeza 
que levará a ACCOERJ mais a frente...

Moacyr Pinheiro Júnior como líder aglutinador e visionário, tem 
todas as condições de dar continuidade à defesa dos legítimos interesses 
de nossa classe, e firmar posições adequadas e inovadoras, diante dos 
impasses que, por ventura, surgirem ao longo da caminhada.  

Agradeço, cordialmente, a toda equipe da ACCOERJ, que trabalhou 
incansavelmente comigo e acreditou no poder e potencial da entidade: 
os diretores, a secretária Edna, a jornalista e assessora de comunicação 
Tania Maria, aos colaboradores e aos parceiros comerciais. 

O meu mais sincero desejo, é que essa nova etapa da ACCOERJ seja 
com mais Cooperação, Dedicação, Integração e União entre todos os 
associados, para que de mãos dadas, continuemos a trilhar o caminho da 
Dignidade, da Ética, da Qualificação e da Valorização da Ortopedia, da 
melhoria na Saúde e, conseqüentemente, a boa Assistência aos pacientes 
em nossos hospitais, clínicas e consultórios ortopédicos. 

Jorge Petros, ex-presidente da ACCOERJ

Palavra do presidente eleito 
da ACCOERJ
Boa noite!

GOSTARIA DE AGRADECER a todos 
que, aqui, comparecem nessa noite, 
dizendo sentir-me bastante prestigiado e 
emocionado.

Agradeço muito, especialmente aos 
meus pais que foram todo o alicerce da 
minha formação; aos meus exemplares 
filhos, Juliana e Rafael, que muito me 
orgulham, por terem dado segmento à 
minha humilde Ortopedia, assim como 
à minha esposa Glória, pela grande 
paciência, compreensão e apoio.

Todos sabem que o cenário atual, não 
é o mais favorável para comemorações, 
no entanto, como eu sempre me norteei 
pelo pensamento positivo, alegre e 
festivo, hoje, em especial, não poderia 
ser diferente. Logicamente, com organização, cautela e bom senso, 
para que juntos, consigamos atingir os nossos objetivos, pois aos que 
pensam que me derrotam, sempre respondo com vitória...

Quero agradecer, também, aos 
representantes do Cremerj, e a todos os 
membros, funcionários e colaboradores 
da ACCOERJ, como o Sicredi Rio e o 
Laboratório Daudt. Em especial, ao meu 
grande amigo de longa data Jorge 
Petros, que durante os seus dois 
mandatos consecutivos, vem mantendo 
uma constante luta pela busca de melhores dias, assim como, á todos 
os fundadores e ex-presidentes da ACCOERJ o fizeram, desde a sua 
fundação, em 15 de agosto de 1995.

Tenham a certeza, que, ao assumir esse posto, em conjunto 
com todos os membros dessa diretoria, e, principalmente, com 
a participação ativa de todos os associados e funcionários da 
ACCOERJ, conseguiremos atingir gloriosas metas, sempre contando 
com a valiosa parceria de vocês, aqui presentes - os representantes da 
saúde suplementar -, tendo-se em mente, que, sempre precisaremos 
um do outro, para haver a existência, o equilíbrio e o resultado. 

Unamo-nos com consciência, respeito, sabedoria e harmonia. Nem 
tudo depende de um tempo, mas, sim, de atitudes. Eu, só serei o que 
sempre fui... Muito obrigado! Sejam bem vindos hoje e sempre!

*Discurso proferido por Moacyr Pinheiro Júnior, presidente eleito 
da ACCOERJ, durante solenidade de posse da nova diretoria da Associação.

“Meu lema 
continua: 

“Valentes lutam 
juntos, fazem 
greve juntos e 

vencem juntos”

“Chegar 
até aqui é 

simplesmente 
mais uma 
conquista”

http://www.accoerj.com.br/
mailto:tathi.marceli@gmail.com
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Eleição ACCOERJ - julho 2016

Gustavo 

Blossey 
(NorteTrauma)

DE ACORDO COM as Normas Eleitorais da 
Associação de Clínicas e Consultórios 
Ortopédicos do Estado do Rio de Janeiro 
a ACCOERJ convocou seus associados para 
elegerem, em 28 de julho passado, os membros da 
nova Diretoria e dos Conselhos de Ética Profissional, 
Disciplinar e Fiscal. Eles irão cumprir o mandato no 
próximo biênio.

A Associação recebeu durante todo o dia, em sua 
Sede à rua Conde de Bonfim, 255, sala 202, 2º andar, 
Tijuca, RJ, os associados votantes, que contribuíram 
para eleger a Chapa Única liderada pelo ortopedista 
Moacyr Pinheiro Júnior (Centro Ortopédico 
de Botafogo). Foram computados 16 votos SIM e 
nenhum em branco ou nulo.

A reportagem do Jornal ACCOERJ em ação 
registrou todo o processo eleitoral, que transcorreu 
de forma democrática e harmoniosa . Confira:

Associados da ACCOERJ elegem 
nova diretoria para 2016-2018

A apuração dos votos e a divulgação dos eleitos 
foram realizadas no mesmo dia da eleição, 
durante a Assembléia mensal dos associados 
no auditório do Edifício Medical Center, onde 
fi ca a Sede da ACCOERJ.  O então-presidente e 
secretário da entidade Jorge Petros e Afrânio 

Paixão proclamaram a Chapa eleita.

A Associação ofereceu coquetel de confraternização 
aos associados que prestigiaram a apuração dos votos.

Ricardo 

Pinheiro 

Bastos 

(Cortil)

Milton 

Mourão 

de Souza 

(Rede 
Trauma)

Paulo 

Roberto de 

Almeida 

(Clínica 
Ortopédica 
Bangu 
e Barra 
Trauma)

Sandra 

Maria 

Barcellos 

(ASTRAU 
– Assist. 
Médica 
Traumat. 
Ortopédica 
Ltda.) 

Afrânio 

Paixão 

(Centro 
Ortopédico 

Madureira 
e IORB - 

Instituto de 
Ortopedia 

da Barra 
Ltda.)

José 

Antonio 

Daiha 

(Centro 
Ortopédico 

Ipanema)

Moacyr 

Pinheiro 

Júnior 
(Centro 

Ortopédico 
de Botafogo)

Humberto 

Botelho 

de Souza 

(Ortocentro)

Jorge Luiz 

Borges 

Petros 
(TijuTrauma)

Nilton 

Ibiapina 
(Meditrauma)

Mauricio 

Guimarães 

Pedro 
(UniTrauma)
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Cerca de 100 convidados, entre associados, colaboradores (Sicredi 
Rio) e funcionários da ACCOERJ, representantes de entidade médica 
(Cremerj), de Sociedade de Especialidade (Sbot-RJ) e de Planos de 
Saúde (Amil, Caberj, Cassi, Geap, Golden Cross, Sul América, 
Unidas e Unimed-Rio), familiares e amigos, participaram do evento.  

Confi ra reportagem de Tania Maria de Oliveira (assessora de 
comunicação da ACCOERJ) e fotos de Tathi Marceli:

2016 - 2018

Representantes 
do Laboratório 
Daudt parceiros 
comerciais do 
evento.

Solenidade de Posse da nova diretoria 
da ACCOERJ marcada por 

“Agradecimentos e Reconhecimentos”
A cerimônia de posse dos membros 
da Diretoria efetiva e dos Conselhos 
de Ética Profi ssional, Disciplinar e 
Fiscal da Associação de Clínicas 
e Consultórios  Ortopédicos do 
Estado do Rio de Janeiro, aconteceu 
no dia 26 de outubro passado, no Iate 
Clube, bairro Urca, zona Sul do Rio. 

Ricardo Pinheiro Bastos (ex-presidente e 
associado da ACCOERJ) ao lado de Sheila e 

Eliana (esposas de ex-presidentes da entidade).

à esq.: presidente eleito da ACCOERJ 
Moacyr Pinheiro Junior junto a família. 

À dir.: Jorge Petros (ex-presidente da 
ACCOERJ) com esposa (vestido preto), 
convidadas  e representantes da Amil. 

Diretores da ACCOERJ com representantes 
da Amil, Caberj e membro da Defesa 
Profi ssional da Sbot-RJ.

Representantes 
da Amil com 
Ricardo Bastos 
( membro do 
Conselho do 
Cremerj e ex-
presidente e 
associado da 
ACCOERJ. 

Jorge Petros  com representantes da 
Caberj e Cassi.

À dir.: Representantes da Amil e Golden 

Cross com Pablo Vazquez (pres. Cremerj) e 
Frederico Genuíno ex-presidente e membro 
do Conselho Disciplinar da ACCOERJ.

Diretores da ACCOERJ com representante da 
Sul América.

Presidente da ACCOERJ 

com representantes da 
Assim e Caberj.

Presidente 
e ex da 
ACCOERJ com 
representante 
da Unimed-

Rio.

À dir.: Membro do Conselho de Ética 
Profi ssional da ACCOERJ Nilton Ibiapina e 
representantes da Assim e Caberj.

Diretores da ACCOERJ e esposas

Representantes de Planos de Saúde.

Diretores e associados da ACCOERJ com 
presidente do Cremerj

Presidente eleito da ACCOERJ entre 
representantes do Sicredi-Rio.
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Chapa Eleita

Presidente
• Moacyr Pinheiro Junior

Vice- presidente
• Afrânio Matosinhos 

Paixão

2º vice presidente
• Paulo Roberto 

Rodrigues  de Almeida

Secretário
• Humberto Botelho 

de Souza

Tesoureiro
• José Antonio Dahia

Conselho de Ética Profi ssional
• Renato Bastos Pereira
• Nilton de Melo Ibiapina 

Parente
• Mauricio Guimarães 

Pedro

Conselho Disciplinar
• Frederico Paz Genuino 

de Oliveira
• Sandra Mara Barcellos
• Gustavo Augusto 

Blossey Ferreira

Conselho Fiscal
• Milton Mourão de Souza
• José Luiz Runco
• Felipe Lima de Almeida

“Terminou uma das jornadas mais 
interessantes que tive na vida”

DESSA FORMA, Jorge Petros, se despediu da presidência da 
ACCOERJ. Para o ex-presidente, representar politicamente e 
socialmente os ortopedistas cariocas, por dois mandatos consecutivos, 
através de uma entidade associativa, “foi uma experiência altamente 
enriquecedora e gratificante”.

O médico agradeceu aos colegas 
associados por lhe terem 
confiado tão nobre missão, e 
registrou o seu reconhecimento, 
pelo que significa a ACCOERJ, 
perante a sociedade e demais 
representantes de classe. 
Agradeceu, também, a reduzida, 
mas, dedicada e eficiente equipe 
de trabalho que o acompanhou 
durante estes quatro anos à 
frente da ACCOERJ: a secretária 
Edna, a jornalista Tania Maria, 
aos colaboradores e parceiros comerciais. 

Petros destacou, também, o profícuo e respeitoso relacionamento 
com o Cremerj, com Operadoras de saúde, e demais Associações 
Médicas. Ele ressaltou: “Apesar da grave situação econômica e 
política do país, obtivemos conquistas importantes em nossas 
negociações com alguns Planos de Saúde”.

 “Entrego confiante, o cargo, ao novo presidente, meu amigo e 
companheiro de lutas, Moacyr Pinheiro Junior. Aprendi nesses 
quatro anos, que, a ACCOERJ, além de defender os ortopedistas do 
Rio, defende a sociedade, e, acima de tudo uma Medicina exercida de 
maneira digna e ética” desabafou Petros

O médico se despediu da presidência da ACCOERJ empolgado, 
feliz, motivado, realizado e mais comprometido do que nunca com a 
sociedade e com a cidadania: “E, sem dúvida, mais crítico, em relação 
aos nossos próprios erros e equívocos” complementou. 

Petros disse não ter a menor dúvida, que, junto aos colegas médicos 
combativos, com suas bandeiras e seus compromissos, contribuiu 
para que a ACCOERJ crescesse e evoluísse um pouco mais: “Não 
paro por aqui... A luta continua e a vontade de fazer da entidade 
um fenômeno transformador, permanece mais viva do que nunca” 
ressaltou:

 “Valentes lutam juntos, fazem greve juntos 
e vencem juntos”

Boa noite pra todos! Vida que segue...

Jorge Petros, ex-presidente da ACCOERJ

EM SEU DISCURSO de posse 
(leia na íntegra pág.2 desta 
Edição), Moacyr Pinheiro 
Júnior, deu boas vindas aos 
convidados e disse se sentir 
“bastante emocionado e 
prestigiado num momento 
muito peculiar de sua vida”. 

O médico agradeceu o apoio 
e a presença da família, de 
colegas da diretoria empossada, 
de representantes do Cremerj 
e da Saúde Suplementar, de 
funcionários e colaboradores 
da ACCOERJ, entre outros 
convidados. 

O novo presidente eleito 
da entidade dedicou um 
agradecimento especial ao seu 
antecessor Jorge Petros: 
“Durante dois mandatos 
consecutivos, meu amigo de 
longa data, manteve uma 
constante luta pela busca de 
melhores dias para a nossa 
ACCOERJ”.

Mesmo consciente do cenário 
econômico desfavorável às 
comemorações, Moacyr, 
considerou: “Como sempre 
me norteei pelo pensamento 
alegre, festivo e positivo, hoje, 
em especial, não poderia ser 
diferente” festejou.

Ao finalizar seu 
pronunciamento, o médico 
ortopedista fez um apelo a 
todos os colegas e associados 
da ACCOERJ:

“Unamo-nos com 
Consciência, Respeito, 

Sabedoria e Harmonia”.

Transmissão de cargo

“Chegar até, aqui, é simplesmente, 
mais uma conquista”

ACCOERJ parabeniza 
novos diretores e 

conselheiros eleitos.
Por uma Medicina mais 

Ética a serviço 
da sociedade.
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Nesta última edição de 2016 do Jornal ACCOERJ em ação 
a nossa Associação aponta como Osso Forte os Planos de 
saúde Golden Cross e Amil. As empresas honraram a data de 
pagamento às clínicas e consultórios ortopédicos do Rio. 
Que sirvam de exemplo para outras Operadoras.

Lamentavelmente, não podemos falar o mesmo da Caberj, 
Postal Saúde e Vale do Rio Doce. Os atrasos nos pagamentos 
das faturas são constantes e as nossas negociações com estas 
Operadoras não avançam. Exigimos respeito!

Osso Forte

Osso Fraco

Movimento dos Planos de Saúde

MÉDICOS COOPERADOS DA Unimed-RJ, com faixas e cartazes, 
promoveram uma passeata, na Praia de Copacabana, no dia 29 de 
outubro passado, para informar  à população que não concordam 
com a forma arbitrária  que o caso da Cooperativa vem sendo 
conduzido pela Agência Nacional de Saúde.

Durante a manifestação ortopedistas associados à ACCOERJ  se 
pronunciaram.  Para o presidente da 
entidade, Moacyr Pinheiro Junior, 
o desejo da classe é que os verdadeiros 
culpados sejam investigados e punidos e 
que as autoridades negociem com maior 
transparência: ”Acredito que só dessa 
forma poderemos trabalhar em paz e 
proporcionar aos usuários do Plano uma 
Medicina de qualidade”.

Jornal Extra divulga passeata
POLYANA BRÊTAS / 31.10.2016

ACCOERJ participa de manifestação a favor da Unimed-Rio
“Como cooperados 
merecemos respeito 
e precisamos ser 
ouvidos. Quanto a 
Unimed-Rio mais 
tempo para que a 
Cooperativa vença 
suas dificuldades” 
acrescentaram 
Frederico Genuíno 
e Ricardo Bastos.

Clínica Ortopédica Joari Ltda - Campo 
Grande

Uniclin Unidade Clínica - Vila Kosmos

Sejam bem vindos!

Apoiamos a ACCOERJ 
por honorários 

mais dignos.
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Evento

Ao término da confraternização houve sorteio de uma TV oferecida 
pelo Siscred. O ortopedista contemplado 
Ricardo Dick (Clínica Uranos) agradeceu 
o brinde a Jorge Petros, na ocasião 
presidente da ACCOERJ.

Reportagem por Tania Maria de Oliveira, jornalista assessora de comunicação social da ACCOERJ

Ortopedistas do Rio festejam 19 de setembro
PARA COMEMORAR O Dia do Ortopedista a ACCOERJ 
- em parceria com a Sicredi Rio e o Laboratório Daudt - 
promoveu o tradicional Jantar do Ortopedista no Restaurante 
Churrascaria Estrela do Sul, bairro Tijuca, com direito a um delicioso 
e variado buffet. 

Para o presidente eleito da ACCOERJ no dia 28 de julho passado 
Moacyr Pinheiro Junior (à esquerda) e o ex Jorge Petros 

“confraternizações entre 
colegas ortopedistas são 
fundamentais para unir a classe 
e consolidar propostas de luta da 
Associação”. 

A reportagem do ACCOERJ em 
ação registrou o evento. Confira:

Os propagandistas do Laboratório 

Daudt que presentearam os médicos 
com um criativo bolo e agradeceram 
pela divulgação do medicamento 
Beserol nas clínicas e consultórios 

ortopédicos.

ACCOERJ parabeniza 
a todos os colegas que garantem 

a saúde e permitem uma 
vida mais ativa e saudável 

pra quem precisa.

À esq.: Felipe Lima de Almeida (Clínica Ortopédica 
Bangu), Humberto Botelho (Ortocentro) e Afrânio 

M. Paixão (IORB e Centro Ortopédico Madureira). Jorge e Rafael Petros (Hospital Tijutrauma) 

À dir.:Carlos Franklin (Policlínica de Botafogo)  
e Pedro Augusto Pedrosa Galvão (Instituto 
Ortopédico da Tijuca) 

Frederico Genuíno (Orthos Clínica) entre Celso Antunes 

(Policlínica de Botafogo) e Roberto Bastos (Tijutrauma)

À esq.: Nilton Ibiapina (Meditrauma), 
Osvaldo Silva (Norte Trauma) e Milton 

Mourão de Souza  (Rede Trauma).

Antonio Carlos Naini  e Guilherme 

Naini (Clinot)
Associados da ACCOERJ Petros entre representantes 

do Sicredi Rio: Márcio Tavares 

e Vanesssa Rodrigues 

respectivamente Gerente Geral 
e Gerente de Negócios da 
empresa.
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