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M uito
bem
servido

e organizado por
Rosana e Rui, o
Réveillon na
barraca de praia,
na noite de 31 de
dezembro,
alcançou o
objetivo de reunir
vários colegas
associados que,
com muita
alegria,
saudaram 2011.

A AMS promove no dia 25 de fevereiro, no Isla
Bonita, na Ilha Porchat, a Festa Tropical. O

evento será um animado baile pré-carnavalesco,
com vista para a maravilhosa baía de Santos e a

presença de grupo de escola de samba.

FESTA TROPICAL ABRE
O CARNAVAL 2011

Réveillon na barraca
de praia foi sucesso!

Reservas de convites na
secretaria da AMS

Comida saborosa, bela decoração
e ambiente descontraído no
Réveillon da AMS
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cina infantil e a conclusão da reforma da
quadra de esportes. Esperamos também
obter um sucesso maior nas negociações
com os governos para a melhoria dos sa-
lários da classe médica. Da mesma for-
ma, com os planos de saúde em relação à
valorização dos procedimentos médicos.
Nossa diretoria recomeça as suas ativida-
des com o propósito firme de trabalhar
bastante ao som da voz da esperança, da
positividade e do sincero desejo do bem
comum.

Um grande abraço a todos.
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Editorial

2011 entrou estridente na belíssima orla
santista, cujo céu ficou luminoso e fasci-
nante com a dança e acrobacias dos fo-
gos coloridos.

Ainda envoltos neste clima de alegria e
sonhos, queremos desejar a todos os co-
legas um feliz ano novo. Que estejam em-
penhados nas infinitas possibilidades da
luz e das rotas. Que sejam agraciados pela
alegria divina, abertos ao Deus que os ha-
bita e ao amor que realiza verdadeiros mi-
lagres.

Este será o nosso último ano na direto-
ria desta casa e conforme foi programado
no início da gestão serão entregues a pis-

Chega ao final de dois mandatos, como
vice-presidente da República, José

Alencar, um comovente exemplo para mi-
lhões de brasileiros, por sua constante luta
contra vários tipos de câncer. Em 1º de ja-
neiro de 2003 assumiu como vice-presiden-
te, mais preocupado com os juros altos do
que com sua enfermidade; vencido esse pe-
ríodo, aceitou participar da reeleição, tendo
o câncer na região abdominal lhe rendido
mais de 15 cirurgias. Extraordinário homem
público, saiu de casa com uma mala con-
tendo três mudas de roupa; dormindo em-
baixo de escadas transformou-se em um dos
maiores industriais do País. Na ausência de
Lula, ficou ele como mandatário da Nação por

José Alencar
MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Walter Nei Nascimento
1º Vice-Presidente

156 vezes. O agora ex-presidente chegou a
declarar que, “se tivesse conhecido Zé Alencar
(um dos seus mais fiéis e idôneos compa-
nheiros) antes, quem sabe não teria perdido
tantas eleições”. Alencar só não conseguiu
realizar o sonho, obedecendo à orientação
médica, de participar da posse da também
companheira Dilma Rousseff. A esse gran-
de brasileiro que ainda sonha com a redu-
ção da taxa de juros, nossa homenagem.

Agenda CIENTÍFICA
� 14/01 – Depto. Comitê Multidisciplinar
do Sono, aud. II, às 20 horas. “Polissono-
grafia”, Enfª. Cássia Pacheco.
� 28/01 – Depto. Comitê Multidisciplinar
do Sono, aud. II, às 20 horas. “SAHOS”,
Dr. Faustino Pacheco.
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AAMS saúda os novos associados da
entidade. Bem-vindos Dra. Lucila Sil-

va da Paz, Dr.Marcelo Koh Uezumi, Dr.

Novos associados Rodrigo Kallas Zogaib, Dr. Fernando Car-
valho Scarcelli, Dra. Luciana Mattos de
Vuono, Dr. Carlo Alba de Araújo e Dra.
Cláudia Helena N. Rizzo. A AMS é do
associado!

Há 40 anos a esperança é a fonte de
energia que motiva o trabalho do mé-

dico neste sistema.
O sistema Unimed é onipotente, está

presente como um dos maiores planos
de saúde do país, contando com aproxi-
madamente 15 milhões de clientes.

Sua participação social é ampla, nos
esportes, escolas, cursos e doações.

O sistema Unimed também conquis-
ta seus méritos e, logicamente, está
sendo sempre prestigiado pelas inova-
ções.

Dentro do próprio sistema, existe o
estímulo para as singulares valorizar a
responsabilidade social. Porém, sabe-
mos que o ato é justo e nobre, não es-
quecendo aqueles que estão fazendo o
sistema existir, numa total incoerência
de retorno.

Em recente simpósio das Unimeds
do Estado de São Paulo, o presidente
da Federação das Unimeds, Jorge Isaac,
lembrou: “O cooperativismo cresceu

O médico e o sistema Unimed.

VERDADE OU MENTIRA?
muito, mas, questiono este crescimen-
to, se o mesmo tem representado o me-
lhor ganho para o médico cooperado”.

Sendo mais enfático, observou: “É
necessário refazer a rota das operado-
ras de saúde, para que o médico não
perca interesse pelo cooperativismo”.

Mais importante ainda foram as pa-
lavras do presidente da Unimed do Bra-
sil, Eudes de Freitas Aquino, que disse:
“O sistema precisa de um novo mode-
lo”.

Se a direção principal reconhece que
o sistema precisa ser revisto agora, os
cooperados já estão com seus interes-
ses pelo cooperativismo comprometidos
há muito tempo.

Portanto, é necessário e urgente
que os paradigmas que norteiam este
sistema sejam revistos, e que os so-
nhos políticos e demagógicos não mais
se perpetuem dentro deste sistema,
porque credibilidade também se extin-
gue.

Gilberto Martins Guimarães é diretor
social da AMS.

GILBERTO MARTINS GUIMARÃES

E m dezembro passado, perdemos
dois grandes colegas: Luiz Car-

los Ferreira da Silva, o Cacá, no dia
16; e Renauld Teófilo Bellegard Filho,
no dia 21. Sempre presentes em nos-
sos eventos, sentiremos muitas sau-
dades.

Saudades

Renauld

ARQUIVO FAMÍLIA

Luiz Carlos

Aprofessora Adriana Vieira iniciou em janeiro
aulas de yoga na AMS, oferecendo condi-

ções especiais para associados. São dois tipos de
aula: terças e quintas-feiras, das 20 às 21h30,
para homens, mulheres e pessoas da terceira ida-
de; quartas e sextas-feiras, para gestantes, a cha-
mada yoga pré-natal, especialização de Adriana,
em dois horários, das 19 às 20h15 e das 20h30 às
21h45. Nas sextas, a professora continua dando
aulas como voluntária no Projeto Menina-Mãe.
Adriana avisa que a primeira aula é gratuita e os
matriculados em janeiro estão isentos da taxa de
matrícula. Informações na secretaria da AMS ou
pelo telefone (13) 9787.6693.

AMS inicia
aulas de yoga
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Dr. Adnan Neser, diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
São Paulo, entrega o certificado ao Dr. Carlos Henrique de Alvarenga Bernardes,
juntamente com o casal Dr. Mariano Gomes S. Filho, Assistente do Serviço de
Cirurgia Vascular da Santa Casa de Santos, e esposa Idalina

Prof. Dr. Carlos Henrique de Alvaren-
ga Bernardes recebeu o título de

sócio remido pelos 37 anos de vida aca-
dêmica e profissional na Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

SBACV presta homenagem
AMS

(SBACV). No seu desempenho profissi-
onal tem 23.508 pacientes com cerca de
8.880 cirurgias de varizes e 1.776 cirur-
gias arteriais em média, ainda atenden-
do em consultório médico.

OProjeto Menina-Mãe celebrou
o Natal reunindo as atuais e an-

tigas participantes do projeto. Cer-
ca de 50 jovens mães e futuras
mães estavam presentes, além dos
20 voluntários. A festa contou com
momentos de muitas emoções e sur-
presas, inclusive um Papai Noel tra-
zendo novas parcerias (com o colé-
gio Renovação) e boas novas para
as futuras mães! A dança circular,
ministrada pela instrutora de yoga
Sandrine, marcou momentos de des-
contração entre todos!

As duas primeiras meninas-mães
que participaram do projeto há 3 anos
também estavam por lá. Alessandra, a
primeira menina-mãe estava com seu fi-
lho Matheus (2 anos e 9 meses) e sua

Festa de Natal do Projeto Menina-Mãe

mãe. Todos se divertiram e ela relembrou
da primeira vez que entrou no projeto: “Fui
bem recebida e foi muito bom ter a con-
versa com a psicóloga, pois aí entendi
que realmente estava grávida e toda mi-

FRANCISCO ARRAIS

Equipe e adolescentes do Projeto Menina-Mãe

nha responsabilidade com o bebê,
mesmo sem ter barriga ainda”.

Vanessa, a segunda menina-
mãe do projeto, também estava
com sua filha (de 2 anos e 6 me-
ses) e comenta que adorava fre-
quentar o projeto toda semana e
fazer as aulas de fisioterapia para
gestantes, além do alongamento:
“Foi aqui que encontrei apoio para
manter a gravidez em frente.
Engravidei na primeira relação que
tive com 14 anos, e foi tudo uma
surpresa. Recebi sempre muitos

bons conselhos no projeto, fiz amizades,
e isso me ajudou muito”.

Todas as meninas receberam lem-
branças de Natal e um cd com músicas
para os bebês.


