
Ano XV

    Nº 206

Setembro 2011

Dra. Lourdes Teixeira é a primeira
médica a ser eleita presidente em

ELEIÇÕES NA AMS

72 anos de história da AMS
FOTOS FRANCISCO ARRAIS
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Editorial

Dia 21 de setembro a classe médica santista parali-
sou os planos de saúde que não deram resposta

às cartas enviadas pelas entidades médicas. São os
seguintes: Santa Casa de Santos, Capep Santos, Ana
Costa Saúde, Intermédica, Transmontano, Fundação
São Francisco Xavier, Bluemed, Ameplan, Assefaz,
Cetesb, Companhia de Engenharia de Tráfego de São
Paulo (CET), Green Line, Intermédica, Mediservice,
Notredame, Porto Seguro, Prósaúde, Vale e Volkswa-
gen. Nos outros planos prosseguem as negociações.
O atendimento foi suspenso nos consultórios e clínicas
particulares. Os médicos querem reajuste anual de con-
sulta e procedimentos com valores baseados na
CBHPM. A adesão da classe foi expressiva. Não hou-
ve prejuízo para os pacientes. O atendimento às ur-
gências e emergências foi garantido e consultas rea-
gendadas.

Médicos paralisam
planos de saúde

Dia 25 de agosto tivemos eleições na
AMS. Mesmo com chapa única o proces-
so foi democrático, sendo divulgado com
antecedência, para que todos os interes-
sados pudessem participar.

Com todos os defeitos a democracia é
um valor em si. O respeito à opinião do ou-
tro, o debate, as decisões aprovadas por
votação. Direitos e deveres garantidos.

Quem tomou conhecimento daqueles e
principalmente quem viveu os anos de
chumbo da ditadura militar sabe a impor-
tância de tudo isto. Não poder se organi-
zar, não poder falar, não poder expressar

seus pensamentos, ter medo. Era essa a
realidade.

Hoje, mesmo com todo o descalabro,
escândalos que temos conhecimento, com
o sacrifício até de vidas humanas, a socie-
dade brasileira conquistou o direito à de-
mocracia. Nós, os médicos, não abrimos
mão disso. Queremos democracia, das
nossas entidades à presidência da repú-
blica.

Parabéns à Dra. Lourdes Teixeira e toda
sua diretoria.

João Sobreira de Moura Neto
Presidente

Omês de setembro é de grande importância para o
Projeto Menina-Mãe, desenvolvido pela Direto-

ria de Ações Comunitárias da AMS, pois no dia 28
completam-se quatro anos de atividades. Para marcar
a data dois eventos acontecem na sede da AMS: no
dia 23 de setembro, palestra com a Delegada Rose,
presidente do Conselho Estadual da Condição Femi-
nina, com o tema “Tipos de violência sofridos pela
mulher nos dias de hoje”; e no dia 1º de outubro, às 10
horas, festa com a participação de voluntários do Pro-
jeto, meninas-mães – as que já tiveram seus bebês e
as que ainda os terão –, autoridades e convidados.
Na oportunidade, haverá lançamento do vídeo institu-
cional do Projeto e formatura do curso profissionali-
zante das meninas-mães pelo Colégio Renovação.
Em quatro anos, mais de 130 adolescentes foram aten-
didas. Site www.projetomeninamae.com.br

Palestra e festa no 4º
ano do Menina-Mãe
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No dia 20 de agosto, o Departamento
Cultural da AMS levou associados

para mais um passeio, desta vez ao
Museu de Arte Sacra de Santos (MASS),
no Mosteiro de São Bento, na subida do
Morro São Bento, na entrada da Cidade.

A visita começou às 11 horas, na Ca-
pela Nossa Senhora do Desterro, com
monitoria das historiadoras Fabiana e
Ana Paula. Em seguida, os participan-
tes conheceram o acervo do Museu de
Arte Sacra, que possui trabalhos de Be-
nedito Calixto, entre outras obras de ar-
tistas renomados.

Visita ao Museu de Arte Sacra
Conforme todos puderam constatar,

o local é bonito, tem estacionamento e,
ao contrário do que muitos pensam, é
de fácil acesso, seguro e interessante.

Para a Dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques, o passeio foi imperdível: “Há uma
escultura de Santa Catariana (sim, é
assim mesmo que se escreve) de Ale-
xandria, que foi jogada ao mar e lá per-
maneceu por 72 anos, por ocasião da
invasão dos corsários de Thomas Caven-
dish”. Ao final, houve almoço no restau-
rante Milani, no Centro Histórico de San-
tos, com menu especial, seguido de ca-

Dias 20 e 21 de setembro ocorreram
na sede da AMS a VIII Jornada de

Cirurgia da Regional Litoral do CBC, III
Encontro do Clube Benedicto Montene-
gro e XVI Jornada de Cirurgia Vascular
da Santa Casa de Santos e Disciplina
Vascular da Unimes. Os eventos foram
organizados pelos colegas Osvaldo Jú-

FOTOS AMS

fezinho na Bolsa do Café.
Segundo salientou a Dra. Renata Fá-

tima Oliveira Siqueira: “Companhias agra-
dáveis, cultura regada a um bom vinho e
uma boa comida. Obrigada a todos pelo
apoio e obrigada pelo carinho dos funci-
onários, meninas historiadoras, à coor-
denadora Ana e à simpática Kátia (do
Milani)”.

nior Batista Marques, Carlos Alberto
Polettini, João Carlos Mendes de Vas-
concellos Guido e Carlos Henrique Alva-
renga Bernardes, com coordenação de
Paulo Kassab. Apoio da Unimed Santos,
Unicred Metropolitana, Hospital Ana Cos-
ta, Casa de Saúde de Santos, ISO Hos-
pital Dia e IM Isomedical.

� 24/09 – Baile de Aniversário da AMS.
� 18/10 – Dia do Médico.
� 11/11 – Noite da Pizza.
PONTO DE ENCONTRO
Sextas, a partir das 21 horas...
� 02/09 � 16/09 � 23/09 � 30/09.

Agenda SOCIALEventos movimentam AMS



� 13/09 – Grupo de Joelho, 19h30.
� 14/09 – Reunião do Alzheimer, 20
horas.
� 15/09 – Depto. de Oncologia, 20 ho-
ras.
� 17/09 – Depto. de Acupuntura, 8 ho-
ras.
� 20/09 e 21/09 – Depto. de Cirurgia
Vascular, 19 horas.
� 21/09 – Dia Mundial do Alzheimer,
19 horas.
� 22/09 – Depto. de Pediatria, 20 ho-
ras.
� 27/09 – Depto. de Oftalmologia,
19h30.
� 29/09 – Depto. de Pediatria, 20 ho-
ras.

A AMS saúda os
novos associ-

ados da entidade.
Bem-vindos Dra.
Cristiana Akie Sas-
samoto e Dr. João
Paulo Graciano. A
AMS é do associ-
ado!

NOVOS

ASSOCIADOS
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Agenda CIENTÍFICA

Omédico e escritor Dr. Áureo Rodri-
gues, sócio remido da AMS e da

APM, tomou posse em 18 de agosto na
Academia Santista de Letras, passando
a ocupar a cadeira nº 18, cujo patrono é
o Dr. Júlio Ribeiro, também médico e que
tem como segundo ocupante e “Imortal”
o Dr. Oswaldo Paulino, que foi presiden-
te da AMS. A sessão de posse foi con-
duzida pela presidente da ASL, Maria
Araújo Barros de Sá e Silva, no consis-
tório da Chancelaria da Universidade
Santa Cecília (Unisanta), com saudação
pelo acadêmico Peilton Santos de Sena,
titular da cadeira nº 9 da ASL. Entre au-
toridades e convidados, presença do ex-
presidente da AMS, Dr. Arnaldo Duarte
Lourenço, que representou a AMS e APM.

O novo “Imortal” Dr. Áureo Rodrigues,
ladeado por Maria Araújo Barros de Sá e

Silva e Dr. Arnaldo Duarte Lourenço

Dr. Áureo Rodrigues
toma posse na ASL

Com pesar, registramos o falecimen-
to no dia 26 de agosto do colega gine-
cologista, Dr. José Lourenço de Agui-
ar, sócio desde 16/02/1962.

DIVULGAÇÃO

SAUDADES

O Grupo de Teatro “Outros Rumos”
da AMS convida para a Festa

das Crianças, em 15 de outubro, às
15 horas, em nossa sede social. Este
ano foram convidadas as creches “Pa-
dre Lúcio Flório”, do Morro do José Me-
nino, que estará presente com 80 cri-
anças, e a “Tic Tac”, de São Vicente,
com 30 crianças. Na primeira parte do
programa haverá dança circular com
a participação de crianças e adultos,
sob coordenação da bailarina Adriana
Aires. Na segunda parte, o grupo “Ou-
tros Rumos” encenará a peça “A Ara-
ra Cor de Rosa”, dirigida por Sílvio
Roupa. O encontro terá cachorro-
quente, salgadinhos, pizza, pipoca,
algodão-doce, doces, refrigerantes, e
no encerramento cada criança rece-
berá um presente.

AMS programa
festa para as
crianças


