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C om amor e romantismo, a AMS promoveu no dia 12 de junho o
tradicional Jantar do Dia dos Namorados. O cardápio foi
especial, com bobó de camarão no pão italiano, oito tipos de

queijos, duas massas, sfogliati de 4 queijos e sfogliati de alho poró e
azeitona, entre outras delícias, tudo acompanhado com vinho
português, água, refrigerantes e a música gostosa de Marcelo Hippe...

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

JANTAR ROMÂNTICO...
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O“folclórico ex”, que entre outras coisas adorava
um palanque, disse num dos seus repentes: “O

SUS funciona tão direitinho, que até gostaria de ficar
doente para ser atendido pelo sistema público de saúde”.
A “atual” por sua vez, ao tomar conhecimento (não sabia
antes?) do péssimo atendimento à saúde da população
ficou uma “arara” e direcionou sua bronca para o bode
expiatório de sempre: os médicos da rede pública.

Ambos os mandatários foram acometidos por uma
morbidade oncológica, escolheram o tratamento médi-
co em instituição de excelência (inacessível à maioria
dos cidadãos comuns) e felizmente obtiveram satisfatória
resolução de seus problemas.

Ambos têm conhecimento dos grandes esquemas
de corrupção montados por elementos da “base aliada
de seus governos”, especializados em desviar fatias
significativas das verbas destinadas à saúde pública.

Ambos foram contrários à aprovação da Emenda
29, que assegura por lei os recursos básicos para o
SUS atrelados a uma percentagem do PIB, que possi-

Ideologia e Saúde
DR. PERCIO R BECKER

bilitaria entre outros projetos a criação e aparelhamen-
to de uma rede racional de atendimento primário, se-
cundário e terciário, disseminando pequenos polos de
excelência em todo o território nacional.

Ambos não “têm caneta” para um projeto de lei
que crie um Plano de Cargos e Carreira decente que
fidelize o médico ao serviço público. O que haveria de
errado em o médico, após seis anos de estudo e pelo
menos três anos de especialização, ter um PCC seme-
lhante a um promotor público?

E os únicos culpados são os médicos!!??
Por último, ambos são manifestamente favoráveis

à mudança das regras atuais da Revalidação do Di-
ploma Medico para profissionais formados fora do país.
A intenção primária é favorecer o retorno dos forma-
dos em Cuba, em sua grande parte originários de
organizações sociais ligadas ao partido de plantão. A
jurisprudência abriria a porteira aos formados em ou-
tros países vizinhos, sem a fiscalização qualificada para
tal exercício.

É a virulência ideológica contaminando os critérios
técnicos necessários para a solução dos profundos e
graves problemas da saúde pública da nação.

As empresas de planos de saúde escondem-se
atrás de normativas e liminares para nos ludibriarem.

“As operadoras de autogestão conseguiram, atra-
vés de liminar, suspender a normativa que trata da
contratualização de honorários médicos”.

Em 2005, a ANS aceitou uma minuta encaminha-
da pela Unidas, onde a contratualização era indivi-
dual, e hoje as empresas se valem desta determina-
ção para justificar a indiferença as nossas solicitações
– estamos sendo subestimados!

Quanto aos reajustes, existem operadoras ofe-
recendo 20% do INPC. São índices inaceitáveis, sub-
reajustes! Querem nos amordaçar, utilizando subsídi-

Editorial

Dra. Lourdes Teixeira Henriques
Presidente

os jurídicos.
Diante dos fatos, as Entidades Médicas propõem

denunciar esta farsa velada à grande imprensa e
aos médicos credenciados, solicitando que não assi-
nem contratos com proposições que não contemplem
reajustes para todos os procedimentos e com índices
adequados.

Em 28 de junho, reuniram-se em Brasília o CFM,
a FENAM, a AMB e demais entidades representan-
tes, para definirem as estratégias de ação para o
segundo semestre.
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Grupo de joelho da AMS
promoveu reunião cientí-

fica no dia 24 de maio, às 19
horas, com palestra do fisio-
terapeuta Dr. Luiz Alberto
Rosan, da Seleção Brasileira
de Futebol, que abordou o
tema “Lesões Musculares em
Jogadores de Futebol”.

O encontro coincidiu com
o jogo Santos FC e Vélez e,
apesar disso, foi um sucesso,
com cerca de 80 participantes. “Nem o
Neymar para o sucesso do Grupo de Jo-
elho da AMS”, comemorou o Dr. Carlo
Alba de Araujo, ao destacar que o grupo
valoriza o entrosamento entre ortopedis-

Dr. Rosan com
integrantes do

Grupo de joelho

“Lesões em jogadores” atrai
interesse AMS

tas, fisioterapeutas
e demais especiali-
dades que têm inte-
resse na área de joelho e busca o bem
do paciente.

T endo como tema “O Idoso”, o Congres-
so Interdisciplinar da APM Santos definiu

a programação científica que será desenvol-
vida nos dias 17 e 18 de agosto, tendo como
foco a discussão de temas referentes a seis
grupos: “Qualidade de Vida”, “Doenças Crô-
nicas”, “Dor”, “Como eu Trato”, “Cirurgia” e
“Medicina Preventiva”. O programa comple-
to está disponível no site www.apm.org.br/
congressoapmsantos

A inscrição prévia já pode ser feita no
próprio site. O congresso inicia as atividades
científicas às 8h30 do dia 17, mas a abertura
oficial está marcada para as 18 horas. No
dia 18, a programação científica será reto-
mada às 8h30.

Já a programação comunitária do Con-
gresso será realizada em paralelo nos dois
dias e envolverá 50 pessoas com mais de 60
anos. Haverá teste rápido para Hepatite C,
iniciativa e apoio do Grupo Esperança, aula
de alongamento, com a professora Sandra
Serrão, avaliação oftalmológica, com o Dr.
Gustavo T. Grottone, palestras do Dr. Ru-
bens Amaral e do Dr. Philippe R. Saccade, e
apresentação do Grupo de Teatro da APM
Santos.

A organização é da APM SP e APM San-
tos, com coordenação do Departamento Ci-
entífico e participação dos Departamentos
de Especialidades. Patrocínio da Unicred Me-
tropolitana e Unimed Santos.

Congresso
define
programação

 10/07 – Depto. de Oftalmologia:
“Trauma ocular (aula para acadêmi-
cos)”, 19h30.

 11/07 – Depto. de Oftalmologia:
“Glaucoma”, 20 horas.

 17/07 – Palestra sobre “Lixo Sépti-
co”, com Dra. Jocelina Carpes Silva
Rodrigues, 20 horas.

 18/07 – Depto. de Dermatologia, 20
horas.

 24/07 – Depto. de Oftalmologia: “Es-
trabismo (aula para acadêmicos)”,
19h30.

Agenda CIENTÍFICAOs novos sócios
da AMS

AAMS saúda os novos associados da enti-
dade. Bem-vindos Drs. Juliana de França

Teixeira Grottone, Silvana Cristina de Oliveira
Camargo, Izilda Ferreira Pupo e Gilberto An-
tunes Alvarez e os acadêmicos Talita de Melo
Rampon, Lucas Trindade Cantú Ribeiro, Gui-
lherme Gonçalves Comparini, Luciana Freixo
Ferreira, Neide Regina Simões Olmo, Tarcísio
Eduardo Sargo dos Passos, Marco Vinícius
Dias e Breno Faria Ferreiro. A participação do
associado é muito importante. A AMS é do as-
sociado!
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AXXII Noite da Pizza promovida pelo
Departamento de Ações Comunitá-

rias da AMS em prol do Projeto Menina-
mãe foi um pouco diferente das anterio-
res. Além da saborosa pizza do Cascão,
houve a colaboração do tecladista e can-
tor Marcelo Hippe, que proporcionou
música de qualidade e repertório maravi-
lhoso. Conforme destacou a diretora, Dra.
Ana Beatriz Soares, para alegrar ainda

Uma Noite da Pizza diferente...
mais os presentes, os organizadores
contaram com apoio de quatro monito-
res da Aerodance, academia de dança
de Santos: “As pessoas que participa-
ram do evento tiveram uma noite agradá-
vel, com pizza, música, dança e amigos
e puderam apoiar nosso projeto social.
Obrigada a todos”, afirmou Bia, ao anun-
ciar que a próxima Noite da Pizza será
no dia 10 de outubro.

O s Conselhos de Medicina aderiram ao
movimento “ficha limpa” e, a partir das pró-

ximas eleições para os membros dos órgãos
fiscalizadores do exercício profissional, os can-
didatos só poderão concorrer às vagas se tive-
rem comprovada reputação ilibada. É o que pre-
vê a Resolução nº 1.993/2012, aprovada na
sessão plenária de junho pelo Conselho Fede-

Conselheiros serão “ficha limpa”
ral de Medicina. A norma prevê condições de ele-
gibilidade para os conselhos regionais de medici-
na (CRMs) e causas de inelegibilidade. Entre os
19 motivos para impedir a participação no pleito
estão, entre outros, a suspensão ou perda de
direitos políticos, condenação por infração ético-
profissional e também por crimes contra o patri-
mônio público, a administração pública, a econo-

mia popular e a fé pública. De acordo com a
Resolução, também impedem a candidatura
condenações por crimes contra o meio ambien-
te e a saúde pública, contra a dignidade sexual;
e culposos, contra a vida e a integridade física.
Nesse caso, a condenação seria resultante do
exercício profissional da medicina com negligên-
cia, imprudência ou imperícia.

FOTOS JOÃO GUTIERREZ

A reestreia do Piano Bar AMS – sempre na
última quinta-feira do mês, às 20h30 –

agradou em cheio. Música de qualidade, Pau-
lo Sérgio ao piano, recebendo convidados. A
novidade é o Espaço Canja. Dia 26/07.
PONTO DE ENCONTRO – Toda sexta, às 21
horas: 13/07 – Grupo “Sonidos”, com “Boemia,
Paixão e Poesia”, participação grupo “Dr. Sam-
ba”. 27/07 – Grupo Sol Brasil e convidados.

Sugerindo traje típico, a AMS realiza um Arraiá
no sábado 21 de julho, a partir das 18 horas.

Em meio a música e comidas típicas, estão progra-
madas as tradicionais brincadeiras juninas.

Aproveitando o clima, na sexta-feira 29 de ju-
nho o Projeto Menina-mãe promoveu o Arraiá para
as adolescentes que são atendidas e também para
as que fizeram parte do projeto. Afinal, mesmo após
terem seu filho, elas continuam sendo assistidas
pelo projeto, visando atualizar dados e, claro, me-
lhorar cada vez mais a excelência do projeto.

Arraiá da AMS

Piano Bar inova
com Espaço Canja

Voluntárias, Dra. Lourdes e
Dra. Bia: evento em prol do
Projeto Menina-mãe


