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POSSE

NA AMS
18 de outubro, Dia do
Médico, Dra. Lourdes
Teixeira Henriques

e sua diretoria
tomaram posse:

em 72 anos, primeira
mulher presidente.

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Solenidade lotou auditório.
Na oportunidade, foram homenageados com

placa os colegas com mais de 40 anos de
vida associativa

Ex-presidentes inauguraram a foto do Dr. João
Sobreira de Moura Neto na Galeria de Honra

Como primeiro ato, Dra. Lourdes Teixeira
Henriques criou Comitê Multidisciplinar de

Acadêmicos da AMS, composto por graduandos das
duas escolas de Medicina de Santos
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Editorial

Três anos, foi o tempo que durou a ges-
tão que se iniciou em 18 de outubro de 2008.
Como tudo que envolve emoção, a percep-
ção ganha outras dimensões. O movimen-
to médico, festas, o convívio com os cole-
gas. Claro, algumas contrariedades, mas
os momentos felizes foram maiores.

Parece que passou tudo rapidamente,
mas vai representar um tempo enorme.
Aquele tempo da faculdade que nos acom-
panha vida afora.

Agradecimentos aos associados, razão
de ser da AMS, o apoio e prestígio, a dire-
toria que me acompanhou, a quem devo
ter chegado aqui e aos funcionários, pela
dedicação e comprometimento. Juntos le-
vamos adiante a AMS.

Desejo a Dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques e sua diretoria sucesso e felicidades.
Conseguirão com certeza atingir patama-
res mais elevados.

João Sobreira de Moura Neto

O Professor Dr. Carlos Henrique de Alvarenga Ber-
nardes participou da bancada como examinador para

obtenção do título de Professor Livre Docente do Depar-
tamento de Clínica Cirúrgica – disciplina de Cirurgia Vas-
cular ao Dr. Sidney Galego, no último dia 21 de setem-
bro, na Faculdade de Medicina do ABC.

Nos 72 anos de história, foi escolhido
como primeiro presidente da Associa-

ção dos Médicos de Santos Samuel Augus-
to Leão de Moura, em 1939/1940. Daquela
época até hoje, a Associação vem vencendo
desafios através de homens abnegados que,
com coragem e sabedoria, têm dado o me-
lhor de si na gerência dos seus destinos.
Atualmente, a Associação dos Médicos de

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Nova Diretoria AMS Santos, contando com o apoio da Associa-
ção Paulista de Medicina, é gerida pelo dr.
João Sobreira de Moura Neto, que deu ênfa-
se à parte científico-cultural, em defesa do
profissional médico, sem nunca esquecer da
parte social. Agora, em 18 de outubro, quan-
do se comemora o Dia do Médico, os desti-
nos da Associação passarão para a respon-
sabilidade da dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques, a primeira médica eleita nos 72 anos
da AMS. À diretoria que responderá por mais
um triênio, só podemos desejar votos de
uma profícua gestão.

DIVULGAÇÃO

Dr. Carlos é examinador no ABC
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� 11/11 – Noite da Pizza, 20 horas.
PONTO DE ENCONTRO
Toda sexta-feira, a partir das 21 ho-
ras...

Agenda SOCIAL

� 20/10 – Depto. de Pediatria. Pales-
tra. Auditório II, às 20 horas.

� 20/10 – Depto. de Ortop. Palestra.
Auditório I, às 19h30.

� 21/10 – Posse dos Deptos. de Es-
pecialidades. Auditório I, às 20 horas.

� 22 e 23/10 – Curso de Emergências
Médicas (APM). Auditório I, II e Pina-
coteca, das 8 às 18 horas.

� 26/10 – Curso Perícia Médica do
INSS. Auditório I, às 19 horas.

� 26/10 – Liga de Ginecologia. Pales-
tra. Auditório II, às 18 horas.

� 27/10 – Liga de Ginecologia. Pales-
tra. Auditório I, às 18 horas.

� 29/10 – 3ª Jornada do Sono. Pales-
tra. Auditório I, às 17h50.

� 29/10 – Depto. de Dermatologia. Pa-
lestra. Auditório II, das 8 às 12 horas.

Agenda CIENTÍFICA

“Não sei se os idealizadores do Pro-
jeto Menina-Mãe conheciam este

autor e estas palavras, mas com certe-
za eles se inspiraram nesta essência
para desenvolver este maravilhoso proje-
to dentro da Associação dos Médicos”.

A afirmação é da Dra. Ana Beatriz
Soares, a nova coordenadora do Projeto
Menina-Mãe, que em setembro comple-
tou quatro anos de existência. O progra-
ma de aniversário foi marcado pela for-
matura de três meninas-mães no curso
de Secretariado do Colégio Renovação,
parceiro do projeto desenvolvido pela Di-
retoria de Ações Comunitárias da AMS.

Abertura da semana de celebrações
do quarto ano do Projeto Menina-

Mãe, em 23 de setembro, teve palestra
da Delegada Rosmary Correa, que im-
plantou a 1ª Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) em São Paulo.

Delegada Rose, como é conhecida,
esclareceu sobre os tipos de violência
que são cometidos contra as mulheres,
sobre a Lei Federal nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, a Lei Maria da Penha,
como fazer denúncias de abusos, a pro-
teção que as leis garantem para mães e
bebês, punição aos agressores, e enfa-

“Visão sem ação, não passa de um
sonho. Ação sem visão é só um passa-

tempo. Visão com ação pode mudar
o mundo.”

Joel Arthur Barker

Segundo a Dra. Ana Beatriz, as co-
memorações registraram momentos de
emoções e surpresas, e contaram com
a presença de autoridades municipais,
médicos, parceiros e membros da primei-
ra formação do Projeto. Em 1º de outu-
bro, foi lançado vídeo institucional do Pro-
jeto, com 16 minutos de duração.

tizou os cinco tipos de violência que as
mulheres podem sofrer: física, sexual,
moral, psicológica e material. “Vocês pre-
cisam de apoio, de mais coragem e mais
força para seguirem, e isso vocês encon-
tram aqui”, enfatizou. Ao final, as jovens
tiraram dúvidas.

Entre os presentes, Dra. Lourdes Tei-
xeira Henriques, Dra. Ana Beatriz Soa-
res, Dra. Márcia Garcia Angrisani, volun-
tárias do Projeto, Dr. Arnaldo Duarte Lou-
renço, presidente da AMS entre 2005-
2008, Iraci Contreiras e Lígia Garcia, da
APM.

Delegada Rose esclarece Lei Maria da Penha

Menina-Mãe festeja aniversário

NOVO ASSOCIADO

A AMS saúda o novo associado da
entidade. Bem-vindo Dr. Nilton

Starnini Júnior. A AMS é do associa-
do!

FRANCISCO ARRAIS

Presença de autoridades municipais
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AMS comemorou 72 anos no dia 24 de setembro com grande festa
organizada pelo diretor social Dr. Gilberto Guimarães ao som de New Zago.

Foi pura animação.
FOTOS FRANCISCO ARRAIS

AMS, 72 ANOS DE ATIVIDADES


