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2012 COM MUITA UNIÃO!
FRANCISCO ARRAIS

Dia de Spa lança Projeto Cuide-se, Doutor!
Para lançar o Projeto Cui-

de-se, Doutor!, a AMS
promove em 14 de janei-
ro, das 8h30 às 18 horas,
o Dia de Spa – um dia

totalmente focado na qualidade de vida,
com orientação alimentar e diversas ati-
vidades físicas, como musculação, yoga,
hidroginástica e badminton. O objetivo do
projeto, conforme destaca o Dr. Evaner
Coscia, diretor do Departamento Espor-
tivo, é proporcionar ao associado o que
ele sempre orienta a seus pacientes –

ou seja, uma vida saudável, com exercí-
cios físicos e boa alimentação –, e mos-
trar que tudo isso está disponível na sede
da associação.

“O Dia de Spa visa despertar os sóci-
os para as atividades esportivas da AMS
e deverá ser repetido a cada 4 meses,
sempre introduzindo novas práticas”, fri-
sa o diretor, que supervisionará as ativi-
dades realizadas pela educadora física
Sandra Serrão, a instrutora de yoga Adri-
ana Vieira e a nutricionista Priscila Gon-
zalez. Vagas limitadas, veja a programa-
ção no site www.ams.org.br

Musculação: uma das atividades
programadas no Dia de Spa

FRANCISCO ARRAIS

A chegada de 2012 foi
celebrada no
tradicional Réveillon

na Barraca de Praia da
AMS, no Boqueirão, em
Santos, que reuniu diretores,
associados, familiares e
convidados. Boa comida,
bela decoração e música
animada por DJ, até o
momento mágico da
passagem do ano, com a
queima de fogos e a
confraternização entre os
presentes, projetando o clima
de união que será perseguido
durante 2012. Veja as fotos
na página 4.
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Caros Colegas
Iniciamos 2012 ainda frustrados com a

decisão do Senado Federal que reprovou,
no dia 8 de dezembro, a proposta de
destinação de 10% da receita corrente bruta
da União para a Saúde. Sem mudança, a
União continuará adotando a atual base de
cálculo, o que demonstra que a saúde não
é prioridade no Brasil.

Estamos decepcionados e indignados.
Faltou compromisso social do governo e
os parlamentares não honraram seus vo-
tos, não defenderam os interesses da so-
ciedade. Há, portanto, um tortuoso trajeto
a ser percorrido até que os efeitos da Emen-
da 29 possam ser sentidos por aqueles que
estão na ponta do sistema de saúde: os
pacientes, os médicos e os demais traba-
lhadores do setor.

Até lá, será fundamental que os gesto-
res atuem com mais decisão, firmeza e
competência na resolução dos graves pro-
blemas que afligem a saúde.

A falta de investimentos é a causa prin-
cipal das mazelas do setor. Os recursos
escassos destinados à saúde atingem tam-
bém os médicos, remunerados de maneira
aviltante pelos serviços prestados ao SUS,
o que resulta na falta de profissionais em
inúmeras especialidades, com reflexos no
atendimento. Além do aporte insuficiente,
contribui para o caos que vivemos na saúde
a falta de preparo, de conhecimento e de
criatividade dos gestores em vários níveis
da administração pública.

As entidades médicas lamentam a
chance desperdiçada, mas comprometem-
se a não abrir mão de suas convicções. Da-
remos prosseguimento à luta por mais re-
cursos para o sistema público de saúde e
por assistência de qualidade aos cidadãos.

Convidamos você, colega, a participar
conosco em busca de soluções!

Amais importante das lutas da classe mé-
dica brasileira, a votação da regulamen-

tação da profissão foi adiada no Congresso
Nacional, devido a pedido de vista conjunta
da senadora Marta Suplicy (PT/SP) e do se-
nador Demóstenes Torres (DEM/GO), que so-
licitaram mais tempo para analisar o PLS nº
268/02. A matéria estava pautada para 21 de
dezembro, na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado, e agora só será
discutida a partir de fevereiro. Apesar do pe-

dido de vista, a situação foi avaliada de for-
ma positiva pelo presidente da Federação
Nacional dos Médicos (Fenam), Cid Carva-
lhaes, pois a leitura do relatório pelo sena-
dor Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) in-
dica que a tramitação será agilizada em
2012. Aprovado na CCJ, o PLS seguirá para
apreciação de mais duas Comissões, a de
Educação, Cultura e Esporte (CE) e a de
Assuntos Sociais (CAS). Depois será vota-
do em plenário e irá à sanção presidencial.

Votação do PLS da regulamentação é adiada
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OProjeto Menina-Mãe, coordenado pela Dire-
toria de Ações Comunitárias da AMS, partici-

pa do prêmio internacional promovido pelo pro-
grama Changemakers da Ong Ashoka, que apoia
iniciativas inovadoras na área social. O Menina-
Mãe está inscrito no grupo “Inovações para a saú-
de, soluções que cruzam fronteiras”, parceria en-
tre a Ashoka e a Fundação Robert Wood John-
son. Os 3 vencedores escolhidos pelos jurados
receberão, cada um, um prêmio de US$ 10 mil.

Embora a decisão caiba aos especialistas, é
importante que o Projeto Menina-Mãe tenha uma
boa votação no site que o programa mantém na
Internet. Para votar, clique no link http://

CHANGEMAKERS

Site do programa Changemakers: vote
pela Internet no Projeto Menina-Mãe

Menina-Mãe disputa prêmio de US$ 10 mil

www.changemakers.com/pt-br/competitions e em

REPRODUÇÃO

C oordenadora do Projeto Menina-Mãe, a
Dra. Ana Beatriz Soares participou da Con-

ferência Internacional de Voluntários, realizada
de 14 a 17 de dezembro, no Expocenter, na
Capital Paulista. “O evento serviu para reforçar
os conceitos que o Projeto Menina-Mãe adota
em relação às adolescentes grávidas”, contou,
ao citar, entre os destaques, a abordagem para
as políticas públicas dos países, a Felicidade

Interna Bruta (FIB), criada pelo Butão, com cres-
cente interesse mundial. “Dois fatores são impor-
tantes para uma felicidade duradoura: fortes la-
ços afetivos com amigos e familiares e sensação
de significado na vida (ser ou estar importante,
fora de nós mesmos). Estamos bem conectados
através de nossa rede de voluntários”, afirma.

NATAL – Em 16 de dezembro, o Menina-
Mãe realizou sua Festa de Natal, com a participa-

seguida no banner do grupo. Nesta página, após
localizar a inscrição do Menina-Mãe, acesse o link
“visualização”, faça a opção de ler mais sobre a
ideia e manifeste seu foto favorável, clicando no
ícone do polegar para o alto.

Será aberta uma caixa de diálogo, sendo ne-
cessária a inscrição. Por e-mail, você receberá a
senha e deverá voltar à página de inscrição do
Menina-Mãe: desta vez, ao clicar no ícone do po-
legar para o alto seu voto será validado!

Segundo o cronograma, o anúncio dos finalis-
tas será em 19 de março – sendo possível votar
até dias antes –, com revelação dos vencedores
em 16 de abril. Participe!

ção de 150 meninas-mães, desde que o projeto
foi criado em 2008. Houve Auto de Natal, ence-
nado pelos voluntários, presença do Papai Noel,
que distribuiu doces e presentes para as ma-
mães e seus bebês; sorteio de roupas infantis
da loja virtual Baby for Sure; e uma foto para
cada menina-mãe participante. Apoio da Bio-
grafia FotoStudio e do Colégio Jean Piaget, que
arrecadaram 4.000 fraldas e absorventes.

Conferência reforça conceitos da ação voluntária

Parceria entre a AMS e associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos, Cirurgiões Dentistas e Ad-
vogados, o Carnaval Liberal terá sua 17ª edi-
ção no domingo 12 de fevereiro, na Praia do

Boqueirão, em Santos. A partir de 3 de fevereiro,
camisetas e pulseiras podem ser retiradas na Secretaria.

Fevereiro tem Carnaval Liberal! NOVOS ASSOCIADOS – A AMS saúda os novos associados da entidade. Bem-
vindos Drs. Luiz Sérgio Passos Alves, Priscila Santos Faggiano, Sofia Consuelo Rico
Vialatte, Ana Letícia Bittante da Silva Albino, Marcello Cordeiro da Luz, Maurício Rodri-
gues Zenaide, Caroline Maria Dinato Assunção, Maria Beatriz S. Tucci e Mateus
Claudino Cannarella, e os acadêmicos Daniel Ayres Rossini, Edgar Rossi Depieri,
Gabriel Ramos Senise, Jean Marco de Almeida Zeferino, Lucas Eduardo Carvalho,
Bruno Vella Pateo e Joice Aparecida Botechia. A AMS é do associado!



Jornal AMS4

RÉVEILLON: 2012 COM MUITA UNIÃO!
FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Nosso diretor,
Dr. Ricardo
Bellemo

Dr. Antonio
Carlos e Sra.
Fátima
Picca

Dr. Arnaldo
Martinho,

esposa Dra.
Carolina e

filhos

Dr. Messias, Dr.
Wanderlei, Dr.
José Cláudio,

Cristina,
Elisabeth e

Albertina

Dr. Gilberto e
esposa Sra.

Waldirene
Siqueira

Karen Mendes e
nossa diretora,
Dra. Renata
Siqueira


