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UNIDOS,
MÉDICOS
EXIGEM
RESPEITO

FOTOS AMS

M ovimento coordenado
pelas entidades médicas
(AMB, CFM e FENAM)

uniu profissionais de todo o
Brasil, no dia 7 de abril – Dia
Mundial da Saúde –, com a
suspensão do atendimento a todas
as seguradoras e operadoras de
planos de saúde. Na Baixada
Santista, a classe médica
demonstrou consciência e
mobilização, por meio da AMS,
Sindimed e CRM, participando da
passeata em São Paulo. Houve
também manifestação em frente à
sede da AMS, com distribuição de
panfletos e contato direto com a
população. À noite, os médicos e
dentistas foram à Câmara de
Vereadores de Santos. Todos os
parlamentares assinaram moção
de apoio ao movimento, proposta
pelo vereador Braz Antunes.

A AMS e o Sindimed estiveram representados na passeata que ocorreu na Capital,
que contou com a presença de colegas de todo o Estado de São Paulo



UNIMES (sim, os colegas dentistas também são des-
respeitados) nos acompanharam e participaram
desse dever de profissionais da saúde tão desvalo-
rizados e com valores defasados de décadas.

Diretores dos Sindicatos do Porto de Santos e
dos metalúrgicos da Baixada Santista ficaram per-
plexos com os baixos valores pagos pelas operado-
ras de planos e já manifestaram apoio em futuras
manifestações.

E agora, José?
Temos dois meses para nos reunir e cobrar ati-

tudes dos planos de saúde e enviarmos para a defe-
sa profissional agora com o apoio das Associações,
Sindicatos e Conselhos e sempre contando com os
associados da AMS e Sindicato além do CRM (alô,
alô, Dr. Florenzano) através dos departamentos de
especialidades para reverter esta triste situação de
exploração e desânimo.
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Editorial
Colegas, escrevo esta mensagem ainda sob a

emoção e o calor da participação da passeata em
São Paulo no dia da paralisação de 7 de abril.

Paralisação que atingiu de 70 a 80% de adesão
em todo o país!!!

Caminhar com colegas de todo o estado e de
diversas especialidades, mas com um fim comum e
com a sensação de amizade antiga e a adrenalina a
mil (desculpe o termo!) foi gratificante...

Gritávamos “RESPEITO, RESPEITO” e o que
me vinha em mente é: porque a ganância dos em-
presários dos planos de saúde nos fazia submeter a
isso, parando a movimentação habitual e a loucura
de grandes avenidas do centro?

Passeata, diga-se, com total segurança e apoio
da Polícia Militar. Apoio que faltou de um insensível e
certamente desinformado desembargador que proi-
biu o uso do carro de som na Praça da Sé.

Recebemos também de todos os pacientes an-
tes e após a paralisação, a solidariedade do ato.
Alunos da faculdade de Medicina e Odontologia da

Segundo Willian Shakespeare, “a gratidão
é o único tesouro dos humildes”. É a

qualidade de quem é grato; agradecimento
ou reconhecimento por algo feito. A gratidão
e a paz interior caminham de mãos dadas.
Há pessoas em nossas vidas a quem deve-
mos gratidão, como a família, os amigos e
os companheiros de trabalho. Como exem-
plo, nossos eternos professores, molas mes-
tras para nos tornarmos profissionais dignos,

competentes e com reconhecimento da so-
ciedade.

Cortesia é pensar no outro antes de pen-
sar em si mesmo; se duas pessoas querem
passar por uma porta estreita, uma vai ter
que ceder lugar à outra; se lhe estendo a
mão com um sorriso, o gesto deve ser recí-
proco; as pessoas se imitam. A população
do mundo cresce dia após dia, e quanto mais
pessoas existirem, mais se precisará que
elas sejam corteses e compreensivas. So-
mente praticando a gratidão e a cortesia é
que conseguiremos obter a paz interior que
tanto almejamos.

Gratidão e Cortesia
MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Aristides Rodrigues Júnior
3º Vice-Presidente
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Promover bem-estar físico e emocio-
nal, informações educativas e pre-

venir uma segunda gravidez estão entre
os principais objetivos do Projeto Meni-
na-Mãe. E, mais uma vez, o Projeto
amplia o atendimento, ao dar dicas de
culinária para que as futuras mamães
adolescentes aprendam a fazer uma sopa
saudável para seus bebês.

Ao ar livre, em 18 de março, as meni-
nas-mães aprenderam sobre os alimen-
tos de cada época do ano, como manter
a vitamina das verduras e legumes, como
fazer a limpeza das leguminosas, entre
outras dicas. “Todas gostaram de sabo-
rear e aprender algo mais”, comemorou
a Dra. Lourdes Teixeira Henriques.

A ideia das aulas de culinária foi apre-
sentada pela pediatra e voluntária do pro-
jeto, Dra. Ana Beatriz Soares, que convi-

MENINA-MÃE

Projeto ensina culinária às adolescentes

AXVII Noite da Pizza, em prol do Pro-
jeto Menina-Mãe, aconteceu em 25

de março e foi marcada pela animação,
recorde de público, com mais de 250
pessoas, e uma novidade: um descon-
traído desfile de bijuterias finas da mar-
ca “Menina-Mãe Bijoux”. “Desfilar com os

Voluntárias do Projeto:
empenho em fazer uma
noite bem agradávelNoite da Pizza

inova com
desfile

colares e pulseiras produzidas pelas vo-
luntárias foi uma maneira de levar aos
convidados nossos produtos de maneira
informal e divertida”, comentou a Dra.
Lourdes Teixeira Henriques, que coorde-
na o Projeto desenvolvido pelo Departa-

mento de Assuntos Comunitários da
AMS. Além da renda proporcionada pe-
los ingressos, o Projeto foi beneficiado
com o dinheiro arrecadado na venda das
bijuterias, cujos preços são bem abaixo
do mercado. Todos se divertiram ao som
da Banda “Autêntico Trio” e puderam sa-
borear 10 diferentes tipos de pizza, en-
tre salgadas e doce. Houve sorteio de
prêmios doados por parceiros e colabo-
radores do projeto. A próxima Noite da
Pizza está programada para 20 de maio.

dou a nutricionista
Bianca Finardi Fa-
rinhas, da Hospita-
lá. Para Bianca, a
experiência é grati-
ficante: “A sensa-
ção de ajudar al-
guém, que precisa
de uma orientação
ou de um estímulo

para melhorar sua qualidade de vida, é
sem dúvida uma das melhores coisas que
o profissional da saúde pode ter. A se-
mentinha da solidariedade plantada com
o trabalho voluntário tem tudo para cres-
cer”.

AMS

FRANCISCO ARRAIS

Meninas-mães: sopa de
legumes, provada e
aprovada



A AMS saúda os novos associados
da entidade. Bem-vindos Dra. An-

drea Jacusiel Miranda, Dra. Patrícia
Thomaz de Oliveira, Dra. Nely Cristina

Novos

associados

Barreto, Dr. Fábio Peluzo Abreu, Dr.
Rogério Nakasone, Dr. João Moreira
Pinto, Dra. Letícia Helena Lunardi, Dr.
Franklin L. Rodrigues, Dr. Arnaldo Gala
Zoghby, Dr. Haroldo Pereira Barcelos e
Dra. Janielli Ribeiro Santos Marcílio. A
AMS é do associado!
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Agenda CIENTÍFICA

� 01/04 – Comitê Multidisciplinar do
Sono, aud. II, 20 horas, “Nasofribrovi-
deoscopia”, Dra. Sara Bittante.
� 05/04 – Depto de Acupuntura, aud.
II, 21 horas, “Constipação Intestinal”,
online.
� 06/04 – Depto. de Geriatria, aud. II,
20 horas. Reunião da ABRAZ (cuida-
dores e familiares de portadores da do-
ença de Alzheimer).
� 08 e 09/04 – Jornada SOGESP, aud.
I e aud. II, 8 horas.
� 12/04 – Depto. de Anestesia, aud.
II, 20 horas. Discussão de casos clí-
nicos.
� 13/04 – Clinimater, aud. I, 20 horas.
Reprodução Humana.
� 15 a 16/04 – Jornada de Pediatria,
aud. I, 19 horas.
� 20/04 – Depto. Cirurgia Plástica, aud.
II, 20 horas. Discussão de Casos Clí-
nicos.
� 28/04 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 horas. “Esquizofrenia”
� 29/04 – Comitê Multidisciplinar do
Sono, aud. II, 20 horas.

� 13/05 – Festa Árabe
� 24/09 – Baile de Aniversário da AMS
� 18/10 – Dia do Médico
PONTO DE ENCONTRO � 15/04 – Miscelâ-
nea � 29/04 – Cia da Música
NOITE DA PIZZA � 20/05   � 12/08   � 11/11
AGENDA CULTURAL � 29/04 - Sala São
Paulo, com jantar a seguir

Agenda SOCIAL

Ligado ao Departamento de Ortopedia e Trau-
matologia da AMS, foi criado em 12 de abril um

grupo científico de Cirurgia de Joelho, de âmbito
regional, que tem por finalidades: estimular o estu-
do e a pesquisa científica, melhorar a prática, ele-
var os padrões e levar adiante os progressos da
cirurgia do joelho, promover congressos, simpósios
e reuniões com o fim de aproximar o intercâmbio
científico, mediante a apresentação e a discussão
de trabalhos sobre a especialidade.

A primeira diretoria é formada pelos colegas

AMS

Criado Grupo
de Cirurgia de
Joelho da AMS

fundadores: Presidente, Dr. Claudino Guerra Ze-
naide; Vice-Presidente, Dr. Carlo Alba de Araújo;
Comissão Ética: Dr. Manoel Ricardo Guedes
Sellera, Dr. Omar Hadura Orra e Dr. Mauro Ka-
nashiro; Comissão Científica: Dr. Alexandre Lopes
Rodrigues, Dr. Vinícius Crescenti Brandão, Dr.
Maurício Rodrigues Zenaide, Dr. Thiago Ribeiro
dos Santos e Dr. Rogério Nakasone.

Fundadores elegeram primeira diretoria


