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A saúde da cidade necessita de cuidado, foco e atenção, principalmente no setor público. 
Na iniciativa privada, a cidade conta com diversas opções e exemplos, como o da Dra. Lu-
cila que exerce a profissão com muita competência e dedicação.

Lucila Mary Hashimoto , médica pediatra, mãe e Presidente da ONG Conciência Solidária

Nessa edição convidamos a 
população a refletir sobre a atual 
situação da saúde na cidade. Ape-
sar de passarmos a contar, des-
de 1998, com um novo centro de 
saúde, o Hospital Albert Sabin e 
com as constantes  modernizações 
do Hospital Novo, o atendimento 
médico local ainda deixa muito a 
desejar, especialmente no que diz 
respeito ao setor público, através 
da Santa Casa de Misericórdia. 

Sabe-se que na Santa Casa 
há falta de material, desde cirúrgi-
co até o básico para curativos sim-
ples e que nem sempre há tempo 
de atender a todos os doentes que 
procuram atendimento. Seja pela 
falta de médicos ou de estrutura, 
a população não encontra ali solu-
ção para seus problemas de saúde.

Por outro lado não podemos 
correr o risco de generalizar a si-
tuação visto que a cidade também 
possui profissionais competentes e 
dedicados, como é o caso da Dra 
Lucila Mary Hashimoto, nossa en-
trevistada do mês, que trata desse 
e de outros assutos, mostrando o 
lado bom da cidade na área da saú-
de, sua experiência como pediatra 
e ainda como arruma tempo para 
ser mãe e ajudar o próximo através 
de ações voluntárias.

Leia nesta edição matéria 
sobre a ONG Consciência So-
lidária, que desenvolve um tra-
balho importante de cidadania e 
solidariedade.
Através de colaboração volun-
tária, sem fins lucrativos, pesso-
as de boa vontade dedicam seu 
tempo na nobre tarefa de ajudar 
o próximo.

Um trabalho bonito de se 
conhecer, divulgar e participar.
Sob a batuta da Dra Lucila Mary 
Hashimoto, é a união de poucos 
favorecendo muitos, pelo sim-
ples prazer de fazer o bem.

Confira os projetos em 
andamento: Aproximar, Ami-
gos do Peito, Projeto Caetê, 
Programa Doutores da Felici-
dade, Projeto Ninhal, Projeto 
Cuidador, Consciência Solidá-
ria Jovem, Rios e Encantar.

Parabenizamos a todos 
os particimantes dessa inicia-
tiva, desejando muito sucesso 
na continuidade desse projeto e 
convidamos a população da ci-
dade a participar dessa e outras 
iniciativas que visam o bem co-
mum da nossa querida Atibaia.
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Organização Não Gover-
namental atua na cidade 
realizando ações em prol 
do bem comum.



Lendo a entrevista 
dessa edição, onde vemos 
um exemplo de mãe dedi-
cada e excelente profissio-
nal, vê-se que é possível 
fazer as duas coisas com 
qualidade.

A mulher moderna 
vem agregando ao seu dia a 
dia  muitas funções fora das 
quatro paredes do lar, que, 
há não muito tempo atrás, 
eram de responsabilidade 
do homem. 

É muito bonito de se 
ver o brilhantismo com que 
o “sexo frágil” vem ganhan-
do espaço, conquistando o 
mercado de trabalho, gal-
gando cargos e trabalhando 
em profissões consideradas 
antes como masculinas.

Mas, próximo do mês 
das mães, sempre vale lem-
brar que, de tantas ocupa-
ções que a vida atual impõe, 
a mais nobre e gratificante é 
o doce prazer da maternida-
de.

Cuidar dos filhos é 
sem dúvida a tarefa que 
exige mais doação, mui-
ta responsabilidade e uma 
disposição física hercúlea, 
pois na maior parte das ve-
zes trata-se de jornada du-
pla.

Não se trata de pa-
péis, máquinas ou objetos 
inanimados, mas de pesso-
as com sentimentos, vonta-
de própria e personalidade. 
E cuidando de um, não há 
garantia de se estar prepa-
rado para cuidar de todos, 
pois cada filho é diferente 
do outro, é único.

É comum se ouvir di-
zer “eu não trabalho, só cui-
do dos meus filhos...”. E há 
trabalho mais nobre? Há re-
compensa maior do que ver 
um filho crescer, andar, fa-
lar, conquistar coisas, fazer 
amigos, surpreender-nos a 
cada dia....o que pode ser 
melhor que um beijo, um 
abraço, um simples olhar, 
o delicioso convívio diário 
com os  filhos?

Quantos ensinamen-
tos que eles nos dão, quanto 
vigor, quanta alegria....!

Neste Dia das Mães 
que se aproxima, que se dê 
o devido valor ao incom-
parável trabalho das mães, 
que se combata a violência 
contra as crianças tão co-
mum nos dias de hoje, que 
se construa para elas, com a 
ajuda de todos , um mundo 
melhor.

           Renata Alvim

Para quem aprecia a 
equitação como esporte, ou 
para quem deseja hospedar 
seus cavalos em local de aten-
dimento diferenciado, a Hípi-
ca Laredo é uma excelente 
opção.

Localizada na Es-

trada Municipal da Pedra 
Grande,1395, trabalha com 
aluguel de baias, aulas de e-
quitação, doma racional, pas-
seios ecológicos e compra e 
venda de animais. 

Além disso, para 
atender crianças há cavalos de 

sela, mini pônei e charretes.
Para mais informações, 

falar com Edinilson ou Darci 
nos telefones  4413.1012 ou 
9996.1334

Horário de funciona-
mento: diariamente das 7 às 
17:30 hs
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editorial lazer

Hípica Laredo 
reúne clientes de 
diversas idades, 
como o jovem 
Gabriel Pires de 
Camargo. 

Hípica LaredoA doce arte de ser mãe
“De todos os direitos da mulher, o 
maior é o de ser mãe.”

cultura

Museu dos Escravos
Localizado na Igreja do Rosário, reúne peças e obras 
de arte do tempo da escravidão. Não deixe de visitar!

Expediente:
Jornalista responsável: André Luis Paes Leme - MTB 20.763
Publicidade: Sérgio Brígida - sergio@atibaiamania.com.br
Redação: Renata Alvim - renata@atibaiamania.com.br
Dúvidas e sugestões: jose@atibaiamania.com.br
Internet: www.atibaiamania.com.br
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guia comercial

As empresas e ofertas acima fazem parte do Guia Comercial do Atibaia Mania
Consulte informações complementares no www.atibaiamania.com.br

Serviços Saúde Construção HospedagemMarketing

Anuncie
 

ReunImos os melhores e 
mais eficientes meios de 

comunicação:
INTERNET

+
JORNAL MENSAL

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 9659-9826

CEUP
 

Cursos preparatórios para 
concursos públicos, vesti-

bulares e idiomas (inglês e 
espanhol). Conveniado com 

Instituto Atenas.

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 20 HORAS

SÁBADO DAS 8 AS 13 HORAS

Tel.: 11 4418-1966

ACADEMIA MÉTRON
 

MUSCULAÇÃO
GINÁSTICA
NATAÇÃO

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 21 HORAS

Tel.: 11 4411-1792

Splash Piscinas
 

Tudo para piscinas pertinho 
de você! Rod. D.Pedro I, Km 
66,7. Acessórios, banheiras, 
SPAs, saunas, móveis, trata-

mento de água/esgoto, troca 
de calor e muito mais!

SEGUNDA A SEXTA 
DAS 8 AS 18 HORAS

Tel.: 11 4411-8446

Pátio da Aldeia
 

Cursos,
treinamentos,
convenções
e exposições

 SEGUNDA A DOMINGO 
24 HORAS

Tel.: 11 4411-8102
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Mãe, Pediatra e voluntária: Dra. Lucila, um exemplo de vida!

AM - Como a senho-
ra vê a saúde na cidade de 
Atibaia? Poderia fazer 
uma breve avaliação das 
clínicas, hospitais públi-
cos e particulares em ge-
ral?

LH: Não sei se posso 
falar com muita proprieda-
de de outros serviços na ci-
dade, mas posso dizer que 
me considero uma pessoa 
muito privilegiada por tra-
balhar em um local como o 
Hospital Novo Atibaia, que 
oferece um serviço médico 
de qualidade, comparável 
aos melhores de São Paulo, 
e preocupado em oferecer 
sempre o melhor para a po-
pulação de Atibaia e região.                                                                                               
Tenho amigos trabalhando 
em clínicas particulares, na 
rede pública, na Santa Casa 
e no Hospital Albert Sa-
bin e sei que os problemas 
que enfrentamos na área de 
saúde são praticamente os 
mesmos, em maior ou me-
nor grau: a falta de recur-
sos, mas também acredito 

que existe um

no esforço e empenho de 
todos nós em estarmos me-
lhorando a qualidade do 
atendimento oferecido a 
toda essa população com 
quem atuamos.

AM - Em especial, 
pode dar uma idéia da si-
tuação da Santa Casa de 
Misericórdia, principal 
possibilidade de atendi-
mento da população me-
nos favorecida?

LH: A Santa Casa de 
Atibaia é de fundamental 
importância para o atendi-
mento da população não só 
de Atibaia como da região.                                                             
Infelizmente a realidade 
da Santa casa não é dife-
rente do que se vive em 
saúde no Brasil, mas sei 
que a nova administração 
tem se empenhado muito 
nas melhorias do serviço.                                                                                                                               
Acredito também que as 
melhorias de todas as con-
dições tanto sociais como 
de saúde do município de-
pendam muito das nossas 
ações e do nosso envolvi-

mento. 
AM - Ainda existe a 

procura pelo atendimento 
médico nos grandes cen-
tros como Campinas ou 
São Paulo, ou o atendi-
mento local supre as ne-
cessidades da população?

LH: Na verdade a 
grande maioria dos proble-
mas de saúde tem como se-
rem resolvidos aqui no mu-
nicípio.  A nossa assistência 
médica é de qualidade, mas 
infelizmente  pecamos pela 
quantidade de pacientes 
que podemos atender.

Os grandes centros 
estão capacitados e equipa-
dos para o atendimento mais 
especializado e é o que de-
veria atender, mas também 
está saturado porque a po-
pulação infelizmente acre-
dita mais na tecnologia do 
que no medico em si, talvez 
também por nossa culpa.

Se tivéssemos uma 
disponibilização maior de 
recursos para a contratação 
de uma maior quantidade 
de pessoal qualificado, o 
atendimento a população 
seria melhor e toda essa de-
manda seria menor.

AM - Como a se-
nhora avalia o governo 
Beto Tricoli em relação à 
saúde?

LH: O governo Beto 
Tricoli teve o mérito de ter 
uma Secretaria de Saúde 
com grande experiência 
em SUS e também muito 
envolvida e empenhada na  
melhoria das condições de 
saúde do município, tem 
uma equipe eficiente e que 
soube trabalhar muito bem 

com os poucos recursos fi-
nanceiros  que dispõe.  

AM - Sobre planeja-
mento familiar, a senhora 
tem observado um com-
portamento mais cons-
ciente?

LH: Atualmente, de-
vido as necessidades que 
as pessoas criaram para si 
em relação aos bens ma-
teriais ficou muito difícil 
criar muito mais filhos. An-
tigamente se privilegiava as 
pessoas, o convívio, o ter 
amigos, se envolver com as 
pessoas, não se tinha tanto 
necessidades materiais, ter 
tênis da moda, roupas, ele-
troeletrônicos, não se tinha 
tanto apelos materiais, se 
privilegiava o estar junto, 
conversar, trocar experiên-
cias, havia mais cumplici-
dade e menos competição. 
Parece que as pessoas hoje 
em dia dispõem de menos 
tempo, inclusive para pla-
nejar e manter uma família.

AM - Quantas crian-
ças em média a senhora 
atende por mês?

LH: Tenho a alegria 
e a felicidade de trabalhar 
com cerca de 470 crianças 
por mês. 

AM - Como pedia-
tra e como mãe, o que a 
senhora recomenda em 
aspecto geral para um de-
senvolvimento físico, psi-
cológico e alimentar  sau-
dável de uma criança?

LH:.Esta pergunta é 
realmente muito comple-
xa e daria para transcrever 
vários capítulos de livros 
de medicina para respondê-
la, mas resumindo, reco-

mendaria mais amor, mais 
atenção, mais carinho, mais 
dedicação aos filhos. Ter 
pais “próximos”, no senti-
do mais amplo da palavra, 
pais mais fisicamente pre-
sentes, oferecendo diaria-
mente bons exemplos é o 
mais importante para todo 
o desenvolvimento de qual-
quer Ser Humano.

AM - Dizem que os 
filhos vêm sem manual. 
A senhora acha válido 
buscar informações em 
algum tipo de publicação 
como a do Dr. Rinaldo 
de Lamare? A senhora 
indica alguma referência 
bibliográfica desse tipo? 
E na Internet? Há algum 
site que a senhora aconse-
lhe?

LH: Atualmente, com 
toda a tecnologia, e oferta 
de informações, podemos 
ter acesso fácil a textos 
dos mais variados, mas in-
felizmente também temos 
facilidade de acesso a mui-
ta coisa dispensável, e se 
não soubermos filtrar esta 
literatura toda, corremos o 
risco de estarmos inadequa-
damente informados. 

Devemos procurar 
por publicações na área de 
saúde ligados a órgãos cre-
denciados e com respaldo 
técnico, como os da socie-
dade brasileira de pediatria 
(www.sbc.org.br), da so-
ciedade brasileira de me-
dicina  (www.sbm.org.br) , 
e os sites ligados a órgãos 
governamentais como o 
www.saude.gov.br,   www.
fundasa.gov.br, etc. 

 >>

Dra. Lucila Mary Hashimoto 



Atibaia/SP        •     342 anos       •     Ano  1     •      Número  9  •   Abril/2008

5

capa
AM - Hoje em dia 

a multiplicidade dos pa-
péis femininos vem cres-
cendo. As mães traba-
lham fora, muitas vezes 
são mãe e pai ao mesmo 
tempo. Também há pais 
que criam seus filhos sozi-
nhos. Enfim a diversidade 
das famílias está se insta-
lando. Como a senhora vê 
o aspecto emocional das 
crianças nesse sentido? 
E das mulheres em espe-
cial?

R. Acredito que só o 
“valor humano” pode criar 
seres humanos melhores, 
e para se obter estes valo-
res, precisamos de exem-
plos próximos e amorosos. 
Quando se vive em harmo-
nia, quando se está feliz o 
aprendizado é muito mais 
efetivo, e as crianças que 
vivenciam isso são as que 
mais se beneficiam. Formar 
famílias felizes, indepen-
dente se os pais já passaram 
por experiências não dese-
jáveis, é fundamental.

As mulheres Mães já 
são especiais. Ser mãe é ser 
especial!!! A grande maio-
ria das mães não tem idéia 
do poder que lhes é desti-
nado. Quando se é Mãe, se 
tem o privilegio de poder 
“preparar gente” dentro de 
si e com isso a possibili-
dade de poder interferir no 
futuro até da humanidade, e 
isso é fantástico!

AM - Além de se 
dedicar à  maternidade 
e à pediatria, a senho-
ra é presidente da ONG 
“Consciência Solidária”. 
Onde busca energia para 
realizar com eficiência 
tantas tarefas?

R. Me considero uma 
pessoa privilegiada. Tenho 
uma família maravilhosa, 
que me deu as bases e a 
educação que tenho hoje, e 
que me dá o maior apoio em 
tudo que faço.   Sou também 
imensamente grata a todos 
os meus “amigos professo-
res” que me ensinam a cada 
dia e me estimulam a cres-
cer, tanto profissionalmente 
como pessoalmente. 

A ONG, na verdade 
é formada por um conjun-
to de amigos maravilhosos 
envolvidos em um bem 
comum: ajudar o próximo 
através do exercício da 
cidadania. Todos nós so-
nhamos em ter um mundo 
melhor, e procuramos fazer 
algo para que isso possa 
acontecer, mas acima de 
tudo acreditamos que nos-
sas ações possam fazer a 
diferença.

Na verdade, toda 
energia vem da união de 
todas essas pessoas mara-
vilhosas com que tenho o 
privilegio de conviver.

Perfil:
Nome : Lucila Mary Hashimoto 
Natural  de Lins, São Paulo
Idade : 51 anos
Formação/Especialidade: graduada em Medicina pela Universidade Estadual de 
São Paulo, com especialidade na área de Pediatria.
Família: mãe de uma garota maravilhosa, em fase de preparação para área médica, 
filha de pais japoneses, que me educaram com bases na filosofia oriental,  mas com 
o orgulho de ser Brasileira;  neta de uma brilhante enfermeira da Cruz Vermelha, e 
de um  adorável escritor de Haikais que amava cultivar orquídeas.

ENSAIOS CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA JUVENIL 

Como participar da ONG:

SITE: WWW.RIOS.ORG.BR 

EMAIL:

VOLUNTARIOSATIBAIA@HOSPITALNOVO.COM.BR 

TELEFONE PARA CONTATO: 

44122784 HC, C/ ANGIRENE
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cidadania

Terceiro setor se 
mobiliza em prol 
de ações comuni-
tárias. Não deixe 
de participar!

ASSOCIAÇÃO CONSCIÊNCIA SOLIDARIA
Trata-se de uma 

organização da socie-
dade civil, sem fins 
lucrativos, criada em 
2004 com a missão de 
incentivar e consolidar 
a cultura do trabalho 
voluntário em Atibaia.

Tem por objetivo 
promover o exercício 
consciente da solida-
riedade e da cidadania, 
através da capacitação 
de entidades, empre-
sas, escolas, creches e 

organizações sociais 
para planejar e geren-
ciar o trabalho volun-
tário e  capacitar pes-
soas solidárias que se 
disponham a ser volun-
tárias. 

A Associação 
Consciência Solidária 
tem por atuação ser 
uma Central de Volun-
tariado em Atibaia.

Está estabelecida 
à Rua Pedro Cunha 8 – 
V. Santista – Atibaia – 

S. P – Cep: 12941-900, 
com CNPJ e Inscrição 
no Conselho Municipal 
de Assistência Social e 
declarada  de Utilidade 
Pública Municipal  pela  
Lei no. 3514 de 14 de 
Dezembro de 2005.

Além de promo-
ver as capacitações pe-
riódicas para o volun-
tariado, a Associação 
Consciência Solidária, 
desenvolve vários pro-
jetos de cunho social, 

em parceria com as di-
versas instituições do 
município.

A proposta da As-
sociação Consciência 
Solidária é na verdade 
promover  através de 
suas ações sociais  a 
união de pessoas soli-
dárias em prol da me-
lhoria de condições 
para a comunidade, 
através de  um grande 
abraço solidário.

PROJETOS EM ANDAMENTO
APROXIMAR
Iniciado em Novembro de 2007, na região de Caetetuba, atuando na pacificação 
de conflitos.
Local: R. Tameyuki Nakasu n.87, de segunda a sexta das 14hs às 18hs
Coordenado por Dr. João Batista Mangia
Realizado em parceria com a Prefeitura do Município de Atibaia através da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

AMIGOS DO PEITO
Iniciado com a Consciência Solidária em 2005, realizado trimestralmente no 
auditório do Hospital Novo Atibaia, visa a capacitação de mães, pais, acompa-
nhantes e agentes de saúde para o estímulo ao aleitamento materno.
Coordenado por Dra. Lucila Mary Hashimoto 

PROJETO CAETÊ
Iniciado em 2005, na região de Caetetuba, visa através da capoeira a orientação 
de valores morais a crianças e adolescentes em área de vulnerabilidade.
Local: Escola Walter Engracia – Caetetuba, de segunda a quinta feira das 15hs 
as 19hs
Coordenado por Dr. Níveo Tsuashima Villa.

PROGRAMA DOUTORES DA FELICIDADE
Iniciado com a Associação Consciência Solidária em 2005, visa a humanização 
em ambiente hospitalar.
Realizado de segunda a sexta feira no Hospital Novo Atibaia, no horário das 
12hs as 14 hs 
Coordenado por Célia Duarte

PROJETO NINHAL
Iniciado em 2007, promove o encontro de pais adotivos e pais em espera de 
adoção com profissionais técnicos para esclarecimentos de situações referentes 
à adoção e troca de experiências. 

Realizado no Hospital Novo Atibaia da 19hs às 22hs, toda primeira segunda-
feira do mês
Coordenado por Silvana Scaramuzza Fernandes

PROJETO CUIDADOR
Iniciado em 2007, promove o encontro de cuidadores de pacientes oncológicos 
com profissionais técnicos para esclarecimentos de dúvidas relativas as doenças 
oncológicas e troca de experiências
Realizado no auditório do Hospital Novo Atibaia todas as quartas feiras das 
13hs as 15hs
Coordenado por Dra. Maria Carolina de Moraes

CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA JOVEM
Iniciado em 2004, promove o encontro de jovens para a orientação e capacitação 
para o voluntariado
Coordenado por Juliano Rodrigues Afonso

Alguns dos Projetos em fase de Implementação

RIOS 
Rede Informatizada das Organizações Sociais
Promove a apresentação dos trabalhos desenvolvidos e as necessidades das ins-
tituições sociais do município de Atibaia, através do site: www.rios.org,br
Coordenado por Helio Silva Junior

ENCANTAR
Tem o objetivo de promover um encontro entre irmãos abrigados nas 4 insti-
tuições de Atibaia (Nosso lar, Novo Acolher, Lar D.Mariquinha do Amaral e 
Centro de Apoio a Criança) e através da musicoterapia, favorecer um melhor 
desenvolvimento emocional às crianças dos abrigos de Atibaia
Projeto em parceria com  a Associação dos Amigos do Conselho Tutelar de 
Atibaia.
Coordenado por Roberta Barsotti
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persona

Olavo Pires de Camargo

Olavo Pires de Ca-
margo nasceu em  24 de 
novembro de 1951. Perten-
cente a tradicional família 
atibaiana Pires de Camargo 
é neto de Francisco Pires de 
Camargo e filho de Flávio 
Pires de Camargo e Neusa 
Meirelles Siqueira Pires de 
Camargo. 

Casado com Vera 
Kortas Pires de Camargo, 
tem três filhos: Veridiana, 
Francisco e Olavo.

No ensino fundamen-
tal, formou-se no Colégio 
São Luis em São Paulo.

Dotado de grande 
talento, iniciou desde cedo 
uma brilhante carreira no 
campo da Medicina.

Graduou-se médico 
especializado em ortopedia 
pela Escola Paulista de Me-
dicina em 1976. 

Na carreira universi-
tária iniciou com o Mestra-
do Acadêmico, mediante a 
avaliação de uma disserta-
ção. Fez seu Mestrado em 
Ortopedia e Traumatologia 
pela Universidade de São 
Paulo em 1985.

Em 1989 fez o Dou-
torado (tese) sendo julgado 
por uma Banca Examina-
dora do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia 

pela Universidade de São 
Paulo.

O próximo passo foi 
a conquista da livre-docên-
cia, que consiste na defesa 
de uma tese, avaliação do 
memorial, seguida de prova 
escrita, prova prática (exa-
me de doente) e cirurgia. 
Aprovado em 1994 passou 
a ser professor livre-docen-
te. Fez sua livre-docência 
pela Universidade de São 
Paulo.

Depois da livre-
docência, em 2000 alcan-
çou o quarto degrau que é 
o Concurso para Professor 
Associado (avaliação do 
memorial do candidato). 
Dessa forma, a partir desse 
ano, foi Professor Associa-
do da Universidade de São 
Paulo.

E, finalmente sua úl-
tima conquista, o mais alto 
degrau da carreira, Profes-
sor Titular.

Cargo máximo da 
carreira universitária, cor-
respondente ao antigo Pro-
fessor  Catedrático, foi 
aclamado por unanimidade 
no dia 18 de outubro de 
2006 (casualmente o dia do 
médico).

O concurso de Pro-
fessor Titular consiste em 

se apresentar perante uma 
banca examinadora com 5 
membros, dois da Facul-
dade de Medicina da USP 
e três externos, onde são 
avaliados memorial (peso 
5), prova de erudição, aula 
expositiva de 60 minutos 
(peso 2) e argüição do me-
morial (peso 3).

Prof. Olavo concor-
reu ao título de Professor 
Titular com o Prof. Gilberto 
Luis Camanho e conquis-
tou o cargo após brilhante 
desempenho em todas as 
etapas do processo.

Veja um breve resu-
mo da carreira do Prof. Dr. 
Olavo Pires de Camargo:
•  1976: Graduou-se pela 
Escola Paulista de Medici-
na; 
•  1985: Mestrado (aprova-
do com nota 10 com distin-
ção e louvor) 
•  1989: Doutorado (apro-
vado com nota 10 com dis-
tinção e louvor) 
•  1994: Professor Livre 
Docente - Universidade de 
São Paulo 
•  2000: Professor Associa-
do - Universidade de São 
Paulo 
•  2006: Professor Titular - 
2006 (aprovado com média 
9,45). 

”A disciplina é a parte mais importante do êxito”

Ao centro Prof. Dr. Olavo Pires de Camargo

Com as irmãs, Rita e Regina.

Confira outras homenagens na seção Persona do
Atibaia Mania

www.atiabaiamania.com.br/persona/
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