
Ano XV

   Nº 203

Junho 2011

FESTA ÁRABE
AGITA AMS

A provação geral. Organizada
pelo diretor social Gilberto

Guimarães, a Festa Árabe
realizada em 13 de maio foi
excelente. Comes e bebes e música
perfeitos. Colegas, familiares e
amigos prestigiaram. Veja as fotos
na página 4 e no site da AMS.

Movimento médico mantém-se firme
contra planos de saúde que pagam mal

Representantes da AMB, FENAM e CFM reuniram-se na sede da APM, no dia 30 de maio, para
dar continuidade à mobilização da classe médica. No final do mês de junho serão definidos os

planos de saúde que não deverão ser mais atendidos.

FOTOS APM

Dança do Ventre, uma das
atrações da Festa Árabe

FRANCISCO ARRAIS



As entidades médicas estão buscando
junto com a classe os melhores caminhos.
Temos que ter calma. São anos de explo-
ração e estamos lutando contra inimigos
poderosos, que têm muito dinheiro e finan-
ciam campanhas políticas até para o po-
der central.

As opiniões do que fazer são muitas,
mas há unanimidade no diagnóstico. Do
jeito que está não dá para ficar.

No final do mês de junho, teremos uma
grande assembleia em São Paulo, que pre-
tende reunir o maior número possível de
colegas de todo o estado. Confirmaremos
local e data.

Comparecer é dar força ao movimento,
é mostrar aos planos de saúde que não
vamos mais aceitar as atuais condições
de trabalho.
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Editorial
Caros colegas,
O movimento médico continua, não tão

rápido como gostaríamos, mas com pas-
sos firmes.

Conseguimos derrubar na justiça a de-
terminação da Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE) que impedia qualquer mani-
festação da classe médica.

É obvio que se estivéssemos totalmen-
te unidos e organizados as decisões to-
madas nas assembleias surtiriam efeitos
imediatos, como, por exemplo,
descredenciamento por todos nós dos pla-
nos que não pagam um mínimo aceitável.

As soluções não são fáceis. Se fos-
sem, tudo estaria resolvido. Envolvidos no
nosso trabalho, não estamos acostumados
a fazer contas. Se fizéssemos, veríamos
que estamos subsidiando determinados
planos de saúde com nosso prejuízo e dos
nossos pacientes.

João Sobreira de Moura Neto
Presidente

AMS Informativo2

Hoje (12 de junho) se comemora o Dia
dos Namorados. Mas para namorar tem

dia? Não! Namora-se a qualquer hora e a
qualquer dia, a qualquer tempo. Você quer
namorar comigo? Há quanto tempo falamos
ou ouvirmos frase tão antiga? Mas não im-
porta o tempo, o que vale é que aprendemos
a estar sempre enamorados. Ser namorado
não é apenas quando os caminhos da vida
se cruzam, mas quando caminhamos jun-
tos, na mesma direção, com o mesmo obje-
tivo; é nos divertimos com as pequenas coi-

sas, rirmos dos grandes momentos; quan-
do nos doamos sem limites porque o me-
lhor da vida, do coração e da alma é feito a
dois. O amor deverá, sempre, fazer parte em
qualquer fase do ser humano e, estar sem-
pre enamorado é o segredo dos homens de
sucesso. Para mim, para você, para nós,
que somos enamorados, um feliz dia.

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Namorar

A diretoria da AMS parabeniza os ani-
versariantes do mês de junho, cuja

relação completa está em nosso site
www.ams.org.br

PARABÉNS!



NOITE DA PIZZA � 12/08   � 11/11
� 24/09 – Baile de Aniversário da AMS.
� 18/10 – Dia do Médico.
PONTO DE ENCONTRO
� 03/06 – Sol Brasil. � 10/06 – Sonidas.
� 17/06 – Cia da Música.

Agenda SOCIAL

� 01/06 – Depto. de Geriatria, aud. II,
20 horas. Reunião da ABRAZ (cuida-
dores e familiares de portadores da do-
ença de Alzheimer).
� 04/06 – Depto. de Dermatologia,
aud. I, 8 horas. Curso para secretári-
as.
� 04/06 – Clube do Pé, aud. II, 10 ho-
ras.
� 08/06 – Grupo de Joelho, aud. II, 20
horas. “Atualização em Lesão do Li-
gamento Cruzado Anterior”, Dr. José
Ricardo Pécora.
� 17/06 – Comitê Multidisciplinar do
Sono, aud. II, 20 horas.
� 20/06 – Departamento de Pediatria,
aud II, 19 horas. “Alergia Proteína do
Leite de Vaca”.
� 21/06 – Liga Estudantil de Oncolo-
gia, aud. II, 18 horas.
� 30/06 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 horas. “Bipolar”.

Adiretoria da AMS cientifica seus associados sobre as elei-
ções para a nossa regional, APM e AMB, no próximo dia

25 de agosto. As chapas poderão ser inscritas até o dia 6 de
julho.

AMS, APM e AMB: chapas
podem se inscrever até 06/07

Agenda CIENTÍFICA
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AXVIII Noite da Pizza, em prol do Pro-
jeto Menina-Mãe, reuniu pessoas so-

lidárias e comprometidas com a boa cau-
sa, que funciona sob a coordenação do
Departamento Comunitário da AMS. Des-
ta vez, em 20 de maio, foi grande o nú-
mero de novos participantes.

Juliana Pellegrino conheceu o Proje-
to há seis meses, após ver fotos na sala
de Yoga da AMS. Veio pela segunda vez
com o marido Ricardo e trouxe um casal
de amigos: Adriana e Marcelo Ramos.
“Viemos para colaborar, mas nos diverti-
mos muito com a boa música e aprova-

MENINA-MÃE

Novidades na
Noite da Pizza

Voluntários e bebês João e Sofia, gerados
durante o trabalho no Menina-Mãe: ou
seja, são os mascotinhos do Projeto!

AMS

mos as deliciosas pizzas do rodízio”, afir-
mou Adriana. Carlos e Denise vieram com
os filhos, de 7 e 10 anos. Ambos são
empresários e já haviam colaborado com
o projeto, produzindo banners, mas foi a
primeira vez que participaram da Noite
da Pizza: “Adoramos o clima do evento,
as crianças também ficaram bem à von-
tade. Vamos voltar na próxima”.

A AMS saúda os novos associa-
dos da entidade. Bem-vindos Dr.

Fellipe Miranda Leal, Dr. Fabian Equi-
zetto Mulero e Dra. Lilian Wendy Ale-
xandra da Cunha Glória. A AMS é do
associado!

NOVOS ASSOCIADOS
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Yara, Gilberto Siqueira, Valdirene, Tomzé e Renata Siqueira: a nova Galeria AMS

FESTA ÁRABE

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

CULTURA

Adiretora cultural da AMS, dra. Re-
nata Siqueira, promoveu passeio a

São Paulo para apresentação da Or-
questra Sinfônica, na Sala São Paulo,
com regência do maestro Isaac Kara-
bishevsky. Após, jantar no Bixiga.

Dia 27 de maio, foi a vernissage do
artista plástico Tomzé, reinaugurando
a Galeria de Arte da AMS. O evento
contou com o apoio da Unicred Metro-
politana, Toledo Corretora de Seguros

João Sobreira e Elizabeth Rodrigues,
Samia, Verônica e Gilberto Guimarães

Raimundo Macedo, vereador
Braz e João Sobreira

Jean Khater e esposa, Cláudio França e
esposa, José Rebouças e esposa

José Caio, Alexis Carneiro, Claudino
Guerra e Luiz Alfredo

Carlos Henrique e Marina, Verônica e
Gilberto Guimarães e Álvaro

Norberto e Rosana

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Antonio e Lourdes Teixeira Henriques

e CASS Assessoria Empresarial e T.I.
CURSO – História da Arte e História

do Cinema, com aulas todas as terças e

quartas- feiras, das 15 às 17 horas, na
AMS, com Roberto Peres. Informações
pelos tels. 8115.7328 e 3225.5430.


