
Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (AAAFMUSP) 

Aos quatro dias do mês de julho de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 11:30 horas, foi realizada reunião da 

Diretoria da AAAFMUP, com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Presidente, Dr. Flavio França Rangel, 1º 

Tesoureiro, Dr. João Paulo Rossi, 2º Tesoureiro, Sra. Mônica Dias do Valle - secretária e Dr. Jurandir Godoy 

Duarte, Secretário Geral, que redige esta ata. 

Constava da pauta da reunião :  

• Apresentação da proposta de Endowment pela Sra. Marina Moraes Berrettini 

• Leitura e aprovação da Ata do mês de junho/2011 

• Reunião da Comissão do Centenário 

• “Encontro de Gerações” 2011 

• Reunião com o Sr. Ricardo Miron, da Eure-K Brasil Propaganda e Marketing Ltda. 

Como havia sido combinado previamente, iniciou-se a reunião com a apresentação da proposta da 

Endowment no Brasil. O Sr. Felipe Linetzky Sotto-Maior, advogado, apresentou inicialmente a origem da 

proposta, baseada em experiências com fundos do Centro Acadêmico XI de agosto e da Associação dos 

Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. Os Endowments são ferramentas de sustentabilidade 

criadas com o objetivo de assegurar a perenidade e a expansão de entidades ou causas de interesse 

coletivo. O conceito consiste na manutenção de um patrimônio perpétuo, sempre crescente, com 

recursos que geram renda contínua para a conservação e a expansão das atividades de todas as 

entidades beneficiárias. Os Endowments são utilizados com sucesso por instituições de cunho social e 

principalmente pelas grandes universidades de todo o mundo, como Harvard, Oxford, Cambridge, MIT e 

Yale, entre outras. A Sra. Marina Moraes Berretini, Médica Veterinária pela USP,  e representante da 

MCap Investimentos, apresentou as formas de aplicação dos recursos de Endowment, que devem ser 

diversificados e realizados com bastante critério para não ocorrerem variações negativas nos fundos. 

Os membros da Diretoria presentes discutiram as propostas, sendo mencionado pelo Dr. Itiro que no 

próximo ano ocorrerá a comemoração de 100 anos da FMUSP e talvez pudesse ser iniciado um trabalho 

no sentido de se criar um fundo perene para a Instituição. O Sr. Felipe mencionou que recentemente foi 

lançada uma campanha para a criação de um Fundo Social (Endowment) para a Escola Politécnica da 

USP. Encerrada a apresentação, a Diretoria ponderou de voltar a entrar em contato com os 

representantes em outra oportunidade. 

Em seguida o Dr. Itiro apresentou o texto da Ata da Reunião do mês de junho de 2011, que foi lida e 

assinada pelos membros presentes. 

Na Reunião da Comissão Especial do Centenário, realizada no dia 15/06/2011, fomos representados pelo 

Prof. Raymundo Soares de Azevedo Neto. Diversos projetos comemorativos foram apresentados e 

incluídas duas propostas da Associação dos Antigos Alunos: 1) Livro com todas as turmas da FMUSP, 

inclusive a 100ª, que vai entrar em 2012. 2) Visões de futuro 100 por 100 – depoimentos de 100 pessoas 

ligadas à FMUSP nos 100 anos de história. 

Foi aprovada a compra de uma impressora HP para utilização da Secretaria, como forma de reduzir 

gastos com a gráfica.  

Em relação ao Encontro de Gerações, considerando-se que o Sr. Ricardo Miron iria abordar esse mesmo 

tema, os membros da Diretoria deliberaram convidá-lo para entrar e participar da reunião. 



A Eure-K, empresa contratada pela Associação para o desenvolvimento de marketing, conforme relatado 

pelo seu Diretor, Sr. Ricardo Miron, já está em fase avançada criação de parcerias com diversas 

empresas, tendo firmado convenio com a Runner (Academias de Ginástica) e estabelecido contato com 

outras, tais como: Walt Street Institute (Cursos de Inglês), Drogasil, Walmart, Livraria Saraiva, Livraria 

Cultura, Santander e IPEMED (Cursos para médicos). Foi sugerido o contato com laboratórios 

farmacêuticos, indicando-se as pessoas responsáveis pela Pfizer, Roche, EMS, Johnson e Cristália. Foi 

sugerido também o contato com Laboratórios de Análises Clínicas. O Fleury já faz um desconto para os 

médicos, mas vamos solicitar um desconto diferenciado para os Antigos Alunos da FMUSP. O desconto 

também poderia ser extensivo aos dependentes. Foi sugerido pelo Dr. Rossi a procura de fornecedores 

de materiais médicos.  

O Sr. Ricardo apresentou em seguida o modelo do segundo Boletim Informativo a ser enviado a todos 

os membros da AAAFMUSP. Houve boa receptividade do primeiro número e é importante manter a 

periodicidade, com temas de interesse de todos. Foi sugerido que houvesse um espaço para respostas 

para os sócios. Foi apresentado um relatório das visitas efetuadas em nosso site. Durante o mês de 

junho tivemos 850 visitas com tempo médio de 5:49 min. A página mais visitada é a lista de médicos. Os 

acessos foram feitos predominantemente do Brasil (96,8%), mas tivemos acessos também dos Estados 

Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Deveremos fazer algumas mudanças no site de modo a torná-

lo mais atraente e útil. Poderemos ter uma agenda de Congressos Médicos e espaço para 

patrocinadores.  

Foi sugerido pelo Sr. Ricardo e aprovado pelos Diretores presentes a criação de produtos com a grife da 

Associação, como camisetas, bonés e canecas. No próximo Encontro de Gerações poderiam ser 

oferecidos aos sócios que anteciparem a anuidade de 2012. Ficou também deliberado que após o 

Encontro de Gerações e com a divulgação de novas parcerias e vantagens aos sócios, seria solicitada 

uma contribuição semestral ou anual aos sócios. O pagamento poderia ser feito através de boleto 

emitido dentro do próprio site da Associação. 

Estamos tentando através da Eure-K a obtenção de patrocinadores para o próximo Encontro. Segundo 

sugestão do Dr. Rossi, dependendo dos valores obtidos, poderia ser montado um esquema melhor para 

servir os convidados no Encontro. Para o próximo ano, com bastante antecedência poderemos buscar 

mais patrocinadores, oferecendo o espaço para divulgação de produtos e serviços. 

Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que a nossa 

próxima reunião será realizada em 08 de agosto e incumbiu a mim, Dr. Jurandir Godoy Duarte –Secretário 

Geral, de lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e por quem de direito. 

São Paulo, 04 de julho de 2011. 


