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AMS realizará em 2012 o
I Congresso Multidisciplinar

FRANCISCO ARRAIS

Dois grandes eventos mobilizarão
as atividades do Departamento
Científico da AMS em 2012: o I

Congresso Multidisciplinar da AMS e o II
Encontro dos Centros de Estudos dos
Hospitais e Clínicas de Santos e Região.
A agenda foi definida na reunião geral re-
alizada em 25 de novembro e que deba-
teu as atividades dos Departamentos de
Especialidades da entidade.

Conforme destacaram a presidente
Dra. Lourdes Teixeira Henriques, a dire-
tora Científica, Dra. Rúbia Marina V.
Rettori dos Santos, e o diretor Científico
Adjunto, Dr. Lucas Pedroso F. F. Leal, o
objetivo é dinamizar as programações de

eventos científicos, com foco na atuali-
zação profissional do associado.

Reunião geral do
Departamento
Científico discutiu
a realização
eventos em 2012

Foi coroada de êxito a Festa das Cri-
anças organizada, em 8 de outubro,

pelo Grupo de Teatro “Outros Rumos” da
AMS. Participaram cerca de 110 crian-
ças das Creches do Padre Lucio Flório,
do Morro do José Menino, Tic Tac, de
São Vicente, além de associados e ami-
gos, que trouxeram crianças para todos
juntos se divertirem.

A festa teve dança circular, com par-
ticipação de crianças e adultos, seguida
da peça teatral “A Arara Cor de Rosa”,
com bichos, palhaço, interação, tudo com
música, rostos pintados, balões, doces
e salgados, refrigerantes e, como presen-

te, um livro com giz de cera, para criar
uma relação afetiva entre a criança e o
livro.  Aliado a tudo isso, muita energia,
alegria e a beleza do brilho nos olhos de

todos. “Desde já, estamos renovando
nosso convite para sua presença e parti-
cipação no próximo ano”, destacou o Dr.
Dirceu Colió Rolino, ao agradecer o apoio
da Diretoria da AMS; do Sr. César Ro-
mero, diretor da APR de Segurança, Meio
Ambiente e Saúde Ltda.; Adriana Aires,
bailarina e focalizadora da dança circu-
lar; Leiria Doces e Massas; Rosely Even-
tos; figurinista Waldir Correia; Débora Ly
Rolino Novaes, pela pintura das crianças;
Francisco Carlos Vicente, pelo som,
música e luzes; Claudio Renato de Frei-
tas, filmagem; Grupo de Teatro “Outros
Rumos”, dirigido por Silvio Roupa.

Além de definir a
realização do I Con-
gresso para agosto
de 2012 e o II Encon-
tro para junho de
2012, a reunião geral

discutiu estratégias para incrementar
eventos regulares dos Departamentos.

Festa diverte crianças e adultos
DIVULGAÇÃO

Teatro, doces e salgados, surpresas: muita
energia na Festa da Criança da AMS
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Lourdes Teixeira Henriques
Presidente

A 17ª edição do Carnaval Liberal já está programada para 12
de fevereiro, na Praia do Boqueirão, em Santos, conforme

ficou definido em reunião realizada por representantes das enti-
dades organizadoras: Associação dos Médicos, Associação dos
Engenheiros e Arquitetos, Associação dos Cirurgiões Dentistas e
Associação dos Advogados. E coloque na sua agenda: a partir de
3 de fevereiro, as camisetas e pulseiras estarão à disposição na
Secretaria.

Caros colegas, 2011 foi um ano de mui-
tas lutas, mas também de muita união e
novas descobertas. Finalmente, saímos da
letargia que nos atordoava e fomos às ruas,
à imprensa e à comunidade, informar e
esclarecer algo que nos envergonhava e
abalava profundamente.

Nossa dignidade está sendo desrespei-
tada há mais de 10 anos por empresas que
exploram o nosso trabalho. Sabem que fo-
mos talhados para aliviar o sofrimento hu-
mano e não adquirimos o hábito de brigar
pelos nossos honorários. É cultural não nos
envolvemos com a cobrança financeira,
com o retorno material. Porém, as coisas
estão mudando: hoje somos assalariados,
na sua maioria; fechamos nossos consul-
tórios porque já não conseguimos honrar
nossas despesas, sendo somente liberais,
com raras exceções. O médico de hoje,
cada vez mais, se desloca de um emprego
ao outro para sobreviver e pagar seus com-
promissos.

Em meio a este estado de quase in-
consciência que nos encontrávamos, as li-
deranças se uniram e, como formiguinhas,
foram chegando, envolvendo os colegas e
reacendendo uma vontade de lutar e acre-
ditar, que sim, nós podemos! E parece que
estamos acertando, pois nossos algozes
temem a difamação na mídia; a baixa na
Bolsa de Valores os apavora; e, lentamen-
te, medindo sempre suas forças com as
nossas, estão cedendo devagarzinho.

Infelizmente, “não somos prioridade”
para nenhum plano de saúde, nem àque-
les que nós mesmos criamos! Precisamos
aprender a fazer a lição de casa. Reflexão
e ação devem nortear nossos passos no
próximo ano. Estaremos atentos e lutare-
mos por uma união cada vez mais ampla.
A Diretoria da AMS deseja um 2012 com
mais dignidade e respeito à classe médi-
ca!

Carnaval Liberal será dia

12. Reserve sua camiseta!
� 01/12 – Depto. de Pediatria. Pa-
lestra “Alergia à proteína do leite de
vaca e intolerância à lactose”, Dr.
Mauro Batista de Moraes, 20 h.
� 06/12 – Curso História Arte, 15 h.
� 07/12 – Palestra para curadores
e portadores do Mal de Alzheimer,
com a Dra. Maria Niures Pimentel
dos Santos Matioli, 20 h.

Agenda...
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N uma data emblemática – 11-11-11 –, a AMS
realizou a XX Noite da Pizza, a última deste

ano, em prol do Menina-Mãe, Núcleo de Apoio
a Adolescente Grávida. Conforme destaca a di-
retora de Ações Comunitárias, Dra. Ana Beatriz
Soares, o projeto vive momento de expansão:
“No próximo ano as meninas-mães terão aulas
durante todo o dia: pela manhã, artesanato e
secretariado, e à tarde, atendimento psicológi-
co e social e aulas informativas médicas”.

NATAL – Ao agradecer o corpo de voluntá-
rios, a Dra. Ana Beatriz informou que a Festa de
Natal será em 16 de dezembro, às 15 horas,

A XX Noite da

Pizza em prol do

Menina-Mãe

Deliciosas redondas foram servidas
pelos dedicados voluntários

com a presença das 150 adolescentes que já
participaram do programa. Haverá encenação
de Natal, feita por voluntários, seguida de lan-
che. Na troca de presentes, as meninas-mães
receberão um cd com cantigas de rodas e da-
rão um broche aos voluntários.
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Os representantes de Defesa de Clas-
se da APM, Sindicato dos Médicos

de Santos, AMS e CRM reuniram-se dia
23 de novembro, em nossa sede, para
avaliar os resultados das negociações
que vêm sendo realizadas desde abril,
para melhorar os valores pagos pelas con-
sultas médicas.

Para a Dra. Sara Bittante da Silva
Albino, 3º vice-presidente da AMS, dois
fatos importantes devem ser comemora-
dos: o grande número de colegas pre-
sentes nas reuniões em Santos, São
Paulo e outros municípios do Estado, e
a coesão de ideias entre todos que parti-
ciparam das assembleias, sempre com

Movimento médico está de olho nos convênios
muito interesse em lutar por melhores
valores, mantendo o estado de alerta para
não deixar o movimento enfraquecer.

“Estamos realizando um levantamen-
to dos convênios que já estão pratican-
do os novos valores das consultas e em
breve teremos dados mais exatos para
apresentar”, revelou a Dra. Sara, ao sali-
entar que os convênios que ainda não
cumpriram os acordos estão sendo no-
vamente contatados: “Não podemos pa-
rar de convocar mais colegas para se
agregarem ao movimento. Para isto, é
necessário informar, insistir e persistir
nas negociações”.

Conforme foi constatado, os valores

pagos aos médicos de Santos divergem
dos valores publicados na revista da APM
em outubro. O Bradesco, por exemplo,
está pagando R$ 52,60, mas o valor cor-
reto, segundo o acordo, é R$ 56,00;
Assefaz paga R$ 30,00 ou R$ 33,60, em
vez de R$ 50,00; Sabresprev paga R$
32,40, R$ 33,00 ou R$ 47,00, em vez de
R$ 50,00 (a partir de maio) e R$ 56,00
em 2012; Porto Seguro paga R$ 42,00
(bronze) e R$ 53,00 (preta/ouro), em vez
de R$ 56,00. Já a Fundação Cesp já re-
ajustou para R$ 53,00 e a Petrobras paga
R$ 80,00 desde dezembro de 2010. Co-
lega, informe se identificar outras diver-
gências!

A Festa de Réveillon
na Barraca de Praia
da AMS, no Boquei-
rão, começa às 22
horas do dia 31 de
dezembro, sob agi-
tação de DJ. A deco-

ração envolverá toda a área restrita, que contará
com segurança e banheiro químico. A localização
é privilegiada para acompanhar a grande queima
de fogos, a partir da meia noite. Conforme destaca
a diretora Renata Fátima Oliveira Siqueira, o obje-
tivo é promover mais um momento de confraterni-
zação, ao lado de associados, familiares e convi-
dados. Informações e reservas na Secretaria.

2012 com estilo no
Réveillon AMS
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ODia de Spa, em 14
de janeiro, na sede

da AMS, fará o lançamen-
to oficial do Projeto Cui-
de-se, Doutor! O objetivo

é oferecer oportunidades para que o as-
sociado e dependentes, a partir de 18
anos, possam preservar a sua qualidade
de vida. As inscrições estão abertas a

� Adriana Vieira é instru-
tora de Yoga, pós-gradu-
ada em Hatha Yoga pelo
Uni-FMU. Cursou Yoga
pré-natal e Parto Ativo, na
Inglaterra; Yoga para Ges-
tantes e para Casais Grá-
vidos, na Holanda. Doula certificada, com
diversas especializações. Dará instru-
ções de Yoga para Todos, Yoga pré-na-
tal, BabYoga, Shantala (massagem in-
diana para bebês) e técnicas de Yoga
para “Casais Grávidos”.

� Sandra Serrão é edu-
cadora física, com es-
pecializações em Fisi-
ologia do Exercício e
Treinamento Resisti-
do, na Saúde, na Do-
ença e no Envelheci-
mento, no Centro de Estudos em Ciên-
cias da Atividade Física (Cecafi), da Fa-
culdade de Medicina da USP. Especia-
lista em BallNess, Pilates, dará instru-
ções de Musculação, Badminton, Hidro-
ginástica, Circuito, Alongamento.

�  Priscila Magalhães
Gonzalez é nutricionis-
ta clinica da Equipe Mul-
tidisciplinar de Terapia
Nutricional da Irmanda-
de da Santa Casa da
Misericórdia de Santos
desde 2007, tendo atuado na Pediatria,
Maternidade e Pediatria Oncológica da
instituição. Possui consultório onde rea-
liza acompanhamento nutricional de pa-
cientes particulares e credenciados em
convênios médicos.

Cuide-se, Doutor!

Programa variado agitará o “Dia de Spa”
partir de 1º de
dezembro, no
valor de R$
70,00. O Dia
de Spa tem
coordenação
do Dr. Evaner
Coscia (foto),
diretor de Es-

portes, e inclui várias atividades, com tro-
ca de informações com especialistas: a
educadora física Sandra Félix Serrão, a
nutricionista Priscila Magalhães Gonza-
lez e a instrutora de yoga Adriana Vieira.
Apoio Namaskar Yoga, Sandra Serrão,
Clínica de Nutrição Priscila Magalhães
Gonzalez e banda Sidarta. Confira o pro-
grama completo em www.ams.org.br
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