
Ano XV

   Nº 202

Maio 2011

D ia 9 de maio as
entidades

médicas (AMB, CFM e
FENAM) reuniram-se
na sede da APM, em
São Paulo, para
estabelecerem
estratégias para o
movimento médico que
teve inicio no dia 7 de
abril. Os objetivos são
dignidade para o
médico,
contratualização com
reajustes de
honorários e
implantação da
CBHPM.

MOVIMENTO MÉDICO CONTINUA

Dia 6 de maio o Gru-
po de Teatro “No-

vos Rumos”, da AMS,
apresentou interpreta-
ção de letras de músi-
cas de Chico Buarque
de Holanda, com a par-
ticipação do conjunto
Cia da Música. Em se-
tembro, o “Novos Ru-
mos” apresentará peça
infantil para creche de
crianças carentes.

FOTOS AMS

“Novos Rumos” interpreta Chico Buarque

APM



des médicas?
Com tantos abusos econômicos exis-

tentes, inclusive dos planos de saúde, por
que punir os médicos que querem apenas
a justa correção de seus honorários?

A paralisação do dia 7 de abril está
surtindo efeitos. Os planos de saúde sa-
bem da força que tem a classe médica
organizada e querem acabar com o movi-
mento no seu nascedouro.

Não vamos andar para trás. As entida-
des médicas locais (AMS, CRM e Sindi-
med) estão se reunindo todas às quintas-
feiras, às 20 horas, na sede da AMS, e
solicitam que os colegas compareçam. Não
vamos nos omitir. Não vamos nos calar;
pelo menos enquanto estivermos em um
estado de direito.
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Editorial

Dia 9 de maio reuniram-se na sede da
Associação Paulista de Medicina (APM), a
Associação Médica Brasileira (AMB), o
Conselho Federal de Medicina (CFM) e a
Federação Nacional dos Médicos (FENAM),
conforme cronograma do movimento mé-
dico para avaliação e determinação de
ações para o mesmo. Em principio iríamos
ler as respostas das cartas enviadas para
alguns planos de saúde, cobrando reajus-
tes, contratualizações etc. Não houve res-
postas. Fomos sim, surpreendidos nesse
mesmo dia com a Secretaria de Direito
Econômico, órgão do Ministério da Justi-
ça, sugerindo ao Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade), que deter-
minou a proibição de qualquer manifesta-
ção da classe médica. Isto fez lembrar os
áureos tempos da ditadura militar.

Se for assim, então, para que entida-
João Sobreira de Moura Neto

Presidente

De causa desconhecida, atinge 5% da
população com mais de 65 anos; após

os 80, a prevalência é de 15%. No Brasil,
estima-se próximo de uma milhão as pes-
soas que sofrem dessa doença. O alemão
Aloïs Allzheimer foi quem, em 1906, primei-
ro descreveu os sintomas e efeitos neuropa-
tológicos, como incapacidade de raciocinar,
de compreender e falar etc. À medida que a
expectativa de vida se eleva, especialmente
nos países desenvolvidos, tem-se observa-
do aumento na prevalência da doença de

Alzheimer
MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Alzheimer (DA). O diagnóstico precoce e o
tratamento adequado garantem uma maior
qualidade de vida.

Arthur Rivin, professor emérito da Univer-
sidade da Califórnia, acometido pela DA, se
curou e recomenda trazer sempre uma ca-
derneta para anotar o que se deseja lembrar
mais tarde; não se afastar dos amigos nem
da família; dedicar-se à pratica de artes ma-
nuais; exercitando ao máximo a mente e, o
mais importante, ter uma alimentação sau-
dável. Como bem relata a jornalista Gina
Kolata, em artigo publicado no “The New
York Times” em 29/08/2010: “AINDA NÃO
APARECEU A BALA MÁGICA PARA ALVE-
JAR A DA.”
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No dia 5 de maio passado,
nosso amigo e colega com-

pletaria 74 anos. Infelizmente, o
perdemos em 16 de abril. Hélio
sempre foi um apaixonado pela
política médica; exímio estrate-
gista e excelente articulador, fez
presidentes do Sindimed, AMS
e CRM, mediante sua incrível
visão em descobrir novos líde-
res.

Vindo de família de médicos,
com destaque especial ao seu
pai, Dr. Edmir, o qual ocupou a
presidência desta casa, além da
APM como seu vice-presidente,
fez de seus filhos, Edmir Neto e Luis Fer-
nando, também médicos.

Foi professor na Faculdade de Medi-
cina da Fundação Lusíada, na cadeira
de Histologia, logo no início de sua inau-

Dr. Hélio Reis Boturão

guração, tendo
para com seus
alunos um cari-
nho especial, o
que o tornou,
mais que pro-
fessor, amigo e
inspirador. Seu
carisma, com-
petência e sim-
patia, fizeram
com que dirigis-
se a faculdade.

Sua companheira de muitas décadas,
Edith, como ele a chamava, foi seu bra-
ço direito no laboratório, permanecendo
ao seu lado, diuturnamente, até sua par-
tida.

Registre-se aqui os agradecimentos
da classe, pelos serviços que você, nos
bastidores, prestou aos médicos.

Diz-se que as pessoas não morrem
e sim viram estre-
las; você, amigo
Hélio, com certeza
ocupará lugar de
destaque no firma-
mento, fazendo jus
ao seu nome, tor-
nando-se o sol.

Descanse em
paz.

AMS

Dr. Hélio:
“lugar de
destaque no
firmamento”

A diretoria da AMS parabeniza os
aniversariantes do mês de maio,

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

PARABÉNS!

A diretoria da AMS cientifica seus
associados sobre as eleições

para a nossa regional, APM e AMB,
no próximo dia 25 de agosto. As cha-
pas poderão ser inscritas até o dia 26
de junho.

AMS, APM e AMB:
chapas podem se
inscrever até 26/06

DR. JOSÉ ANDRADE GRILLO FILHO

Agenda CIENTÍFICA

� 04/05 – Depto. de Geriatria, aud.
II, 20 horas. Reunião da ABRAZ (cui-
dadores e familiares de portadores
da doença de Alzheimer).
� 06/05 – Comitê Multidisciplinar do
Sono, aud. II, 20 horas. “Aparelho
Intraoral para Apneia e Hipopneia”, Dr.
Anderson Martinez.
� 07/05 – Depto. de Cardiologia e
SOCESP, aud. II, 8 horas. Simpósio
“Condutas Eficientes para Situações
Clínicas Frequentes em Doenças Ar-
terial Coronária”.
� 26/05 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 horas. “Depressão”.
� 31/05 – Depto. de Oftalmologia,
aud. II, 19h30.



A AMS saúda os novos associados
da entidade. Bem-vindos Dr. Mar-

co Henrique Ferreira de Souza, Dra.

Novos

associados

Luciana C. Aun, Dr. Marcus Vinícius F.
de Barros V. F. Serra, Dra. Taciana Pin-
to Gonçalves, Dra. Katia Cesário Muniz
de Lello, Dra. Carla Alambert Shuman
e Dr. Manoel Ricardo Guedes Sellera.
A AMS é do associado!
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NOITE DA PIZZA � 20/05   � 12/08   � 11/11
� 24/09 – Baile de Aniversário da AMS.
� 18/10 – Dia do Médico.
PONTO DE ENCONTRO
� 27/05 – Sonidos.

Agenda SOCIAL

OEspaço Cultural da Associação
dos Médicos de Santos será
reinaugurado no dia 27 de maio,

com exposição do artista plástico Antô-
nio José Scala, mais conhecido como
TomZé. Na oportunidade, das 20 às 22
horas, será oferecido coquetel para as-
sociados e convidados. O evento conta
com apoio cultural da Unimed Santos,
Toledo Corretora de Seguros, Cass As-
sessoria Empresarial e T.I., Unicred Me-
tropolitana e Secretaria Municipal de Cul-
tura de Santos.

Conforme explicou a diretora cultural,
Dra. Renata Fátima Oliveira Siqueira, foi
pela competência de TomZé e, principal-
mente, por seu carisma e paixão por
Santos, que a AMS decidiu presentear
os associados com as obras do artista
na reinauguração do Espaço Cultural.

Parte da renda obtida com a venda
dos quadros será revertida ao Projeto
Menina-Mãe, de apoio às adolescentes
gestantes, desenvolvido pelo Departa-
mento de Assuntos Comunitários da
AMS.

TomZé, 63 anos, é natural de Poços

Exposição de TomZé reinaugura Espaço Cultural AMS

de Caldas, em Minas Gerais. Autodida-
ta, radicado em Santos há 43 anos, co-
meçou a pintar em 1975. Desde o início
a técnica escolhida foi o naif, que em fran-
cês significa “ingênuo”, e tem como prin-
cipais características o uso de cores vi-
vas, muita imaginação e grande quanti-
dade de detalhes.

Artista renomado, TomZé possui

obras no Museu Internacional
D’Art Naïf Anatole Jakovsky, em
Nice, na França; Museu D’Art
Naïf de L’Ile de France, em Vicq,
na França; Museu Internacional
de Arte Naïf Max Fourny, em
Paris; e Museu Olímpico de Lau-
sanne, na Suíça.

Opinião de Josette Balsa,
membro da Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte: “A feli-
cidade, é isto o tema central de
TomZé, é a emoção que ele co-

munica. Para ele, o paraíso não está
perdido, está na sua mente, suas telas.
É o resultado de uma vontade de pintar,
de criar, de trabalhar um certo estilo que
o torna inconfundível no universo dos
naifs. Através da pintura, TomZé ultrapas-
sa o sofrimento e a tristeza. Esta opera-
ção mágica só é possível quando a obra
é realmente ótima”.

DIVULGAÇÃO

TomZé: utiliza a técnica
naif, que em francês
significa “ingênuo”


