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UNIFICAÇÃO AMS / APM
Reunião da diretoria da AMS com o Dr. Jorge Curi, presidente da APM, em nossa sede, deu

início ao processo de unificação administrativa das duas entidades.

ASSEMBLEIA DETERMINA
PARALISAÇÃO DE 10 PLANOS

D ia 30 de junho,
assembleia médica em

São Paulo determinou a
suspensão do atendimento a
10 planos de saúde. Em
Santos, a AMS, CRM e
Sindimed realizarão
assembleia em 20 de julho,
com o objetivo de determinar
as estratégias a serem
adotadas para a paralisação,
além da possibilidade de
inclusão de outros planos.
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DIVULGAÇÃO APM

Assembleia
deu cartão

vermelho a 10
planos de

saúde



vidas e colegas credenciados.
Assisti amargurado que os colegas den-

tistas estão seguindo o mesmo péssimo
caminho dos médicos, abrindo a sua casa
(consultório) para os convênios, que em
pouco tempo vão estar obrigando os mes-
mos a fechar suas portas devido ao alto
número de glosas e à injusta remuneração!
Triste também observar que os dentistas
ainda não têm nem uma tabela ou classifi-
cação hierarquizada para guiá-los!

Mas, como na vida não há ação sem
reação, alguns convênios já estão promo-
vendo reajustes, escalonados ou não, com
a intenção de corrigir esta triste política de
exploração que percebemos é apoiada pela
agência reguladora, recheada de diretores
participantes dos maiores planos de saú-
de... Não é nada fácil!!!

E ainda recebemos da nossa coopera-
tiva uma circular com extrema aflição para
que cumpramos exigência de quem? Da
ANS, para que atendamos pacientes em
até 7 dias úteis!

Já sacrificamos nosso atendimento e
nossa família nessa luta de alguns meses
com estes maléficos convênios com pou-
quíssima luz de esperança e agora pres-
são para atendermos em curto prazo de
tempo.

Concordam que chegou a hora de mu-
darmos tudo isso?

Saúde, (muita) paciência a todos ab-
negados e contem conosco SEMPRE!!!
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Editorial

Colegas, este editorial vem em boa hora
para atualizá-los sobre a Campanha de Va-
lorização da classe médica e odontológica.

Após a boa repercussão da paralisação
de 7 de abril, realizamos algumas reuni-
ões na nossa Associação com colegas qua-
lificados das entidades sindicais, além da
participação do nosso vereador e dentista
Braz Antunes e idas semanais à Associa-
ção Paulista de Medicina, em São Paulo.

Em 30 de junho, estivemos na Assem-
bleia, na Associação dos Cirurgiões Den-
tistas, em Santana, São Paulo, em uma
extremamente quente participação do ple-
nário votando na parada de atendimento dos
convênios classificados como piores pa-
gadores em uma lista de outros péssimos
planos de saúde.

Testemunhamos vários médicos de es-
pecialidades distintas revelando e desaba-
fando o caos a que estamos posicionados
após décadas de descaso. A defasagem é
absurda e já apontamos em editoriais an-
teriores, nenhuma novidade!!!

Em acordo com a APM, CFM e FENAM,
apoiamos a urgente parada no atendimen-
to eletivo de pífios planos de saúde que
não deram nem resposta às inúmeras car-
tas enviadas, como Cassi, Funcef, Porto
Seguro, entre outros. Sabemos que em
nossa região são poucos os médicos que
atendem tais planos, o que enfraqueceria
a Campanha, mas temos o respaldo das
entidades para fazermos também nossa
política com os péssimos convênios aqui
situados e com um número bem maior de

Dr. Aristides Rodrigues Júnior
Diretor de Defesa de Classe da AMS
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3º Vice-Presidente: Lucas Pedroso
Fernandes Ferreira Leal
Secretária Geral: Renata Fátima O. Si-
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Os associados da AMS elegem no
dia 25 de agosto a nova diretoria da

entidade. O prazo para inscrição de cha-
pas foi encerrado em 6 de julho, com
chapa única. Denominada “Reflexão e
Ação”, a chapa tem como candidata à
presidência a Dra. Lourdes Teixeira Hen-
riques, que é diretora da AMS em três
gestões, respondendo atualmente pelo
Departamento de Ações Comunitárias,

onde imple-
mentou o Pro-
jeto Menina-
Mãe, de gran-
de repercus-

são, inclusive em outros estados brasi-
leiros.

Muito participativa, a Dra. Lourdes
sempre demonstrou dedicação e cari-
nho pela nossa AMS, sendo então
indicada pela atual diretoria para dar con-
tinuidade ao trabalho iniciado por Leão
de Moura e colegas no ano de 1939.

A posse da diretoria eleita será no
próximo 18 de outubro, Dia do Médico.

Picca
2º Secretário: Pércio R. Becker Benitez
1º Tesoureiro: Ricardo Bellemo
2º Tesoureiro: Arnaldo Martinho Silva
Diretora Científica: Rúbia M. V. Rettori
dos Santos
Diretor Cultural: João Carlos M. V. Guido
Diretora Social: Giselle Martins Cid Perez
Diretora do Departamento de Ações Co-
munitárias: Ana Beatriz Soares

Chapa “Reflexão e Ação” tem a seguinte composição:

Diretor de Esportes: Evaner Coscia
Diretora de Barraca: Renata Fátima O.
Siqueira
Conselho Fiscal: João Sobreira de
Moura Neto, Gilberto Martins Guima-
rães, Arnaldo Duarte Lourenço
Suplentes do Conselho Fiscal:
Sonia Maria Ferrero, Walter Nei Nas-
cimento, Manoel do Nascimento Ra-
mos

NOITE DA PIZZA � 12/08   � 11/11
� 24/09 – Baile de Aniversário da AMS.
� 18/10 – Dia do Médico.
PONTO DE ENCONTRO
� 15/07 – Sol Brasil.
� 22/07 – Sol Brasil. � 29/06 – Sonidos.

Agenda SOCIAL

Dia 25/08, AMS elege nova diretoria
Dra. Lourdes
Teixeira
Henriques

FRANCISCO ARRAIS

A diretoria da AMS
parabeniza os

aniversariantes do
mês de julho, cuja re-
lação completa está
em nosso site
www.ams.org.br

PARABÉNS!



AAMS possui convênios com em-
presas de diferentes segmentos,

com vantagens para associados e fa-
miliares. A relação dessas parcerias,
com endereços e telefones de conta-
to, se encontra no site da AMS: �
PetCursos � Colégio Marza � Clínica
Infectos de Vacinas � Clinic Pilates �
Sais da Terra Farmácia Integrada � To-
ledo Corretora de Seguros � CCBEU
� Unipsico � Escola de Música � Ofi-
cina Frota Vento � Pousada Ilhas Ju-
quehy � Pousada Samburá � Namasté
Yoga � Prática de Defesa Pessoal.

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Todo ser humano precisa para a sua
evolução da presença do pai e da

mãe. A mãe, modelo feminino de mulher,
e o pai, modelo masculino de homem.
Dependendo do momento, o pai pode ser
mais importante do que a mãe e vice-
versa. Quando se corta o cordão umbili-
cal, a criança se desliga fisicamente da
mãe, mas pelos seus sentimentos con-
tinua ligada a ela, sentindo-a como sua
continuidade. O pai aparece na vida da
criança logo após o nascimento; é ele a

Pai e mãe segunda pessoa que surge em sua vida
e ela o tem como extensão da mãe. Com
raras exceções, na ausência do pai, o
avô, padrinho ou tio, podem ocupar esse
espaço e exercer influência sobre a cri-
ança, auxiliando-a em sua formação. A
família é importantíssima para o equilí-
brio no relacionamento mãe-filho. A mai-
oria das mulheres que são a favor da pro-
dução independente geralmente sofreu
alguma decepção pela ausência de um
pai. Portanto, deve-se estimular a famí-
lia constituída por homem, mulher e fi-
lhos, desprezando a produção indepen-
dente que, na maioria dos casos, tem
um final, quase sempre, desastroso.
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Agenda CIENTÍFICA

� 02/07 – Departamento de Cardiolo-
gia (SOCESP), 8 horas, sábado.
� 05/07 – Departamento de Acupun-
tura, 19 horas, terça-feira.
� 06/07 – Reunião dos cuidadores
Alzheimer, 20 horas, quarta-feira.
� 19/07 e 20/07 – Departamento de
Cirurgia Plástica, 20 horas, terça e
quarta-feira.
� 22/07 – Comitê do Sono, 20 horas,
sexta-feira.
� 27/07 – Departamento de Acupun-
tura, 21 horas, quarta-feira.
� 28/07 – Departamento de Psiquia-
tria, 20 horas, quinta-feira.
� 29/07 e 30/07 – Curso de Mastologia,
19 horas, sexta-feira, e sábado, às 8
horas.

OProjeto Meni-
na-Mãe, Nú-

cleo de Apoio às
Adolescentes Grá-
vidas, recebeu na
sexta-feira, 17 de
junho, a visita do
dentista Felipe
Cação Motta, que
avaliou a saúde bu-
cal das futuras ma-
mães. As mais ne-
cessitadas recebe-
rão tratamento
odontológico dos profissionais que inte-
gram a Ong “Turma do Bem”, da qual Fe-

Projeto Menina-Mãe: parceria
para um sorriso saudável

lipe Motta faz parte. Conforme
destacou a dra. Lourdes Teixeira
Henriques, diretora do Departa-
mento de Assuntos Comunitá-
rios da AMS, é mais uma par-
ceria de sucesso.

Na mesma tarde foi realiza-
da dinâmica com a psicóloga
clínica Flaviana Silva, uma das
voluntárias mais antigas do pro-
jeto. Durante uma hora as me-

ninas-mães puderam ouvir, falar e trocar
experiências.

AMS

Avaliação da saúde bucal
das futuras mamães

CONVÊNIOS


