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Para comemorar o Dia do Médico e
o 73º aniversário da Associação dos Mé-
dicos de Santos (AMS), hoje integrada à
Associação Paulista de Medicina, dire-

Remido, Dr. Carlos recebeu placa das mãos da Dra. Lourdes; 73 anos da AMS

tores e associados da APM Santos se
confraternizaram, na sede social, na noite
de 18 de outubro. As comemorações ti-
veram início no salão nobre. A abertura

HOMENAGENS AO MÉDICOHOMENAGENS AO MÉDICOHOMENAGENS AO MÉDICOHOMENAGENS AO MÉDICOHOMENAGENS AO MÉDICO

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

foi feita pela diretora social, Dra. Giselle
Martins Cid Perez, seguida de execução
do hino nacional. Com a palavra, a pre-
sidente, Dra. Lourdes Teixeira Henriques,
agradeceu a presença e conduziu a en-
trega de placas em homenagem aos
médicos que contribuíram por 40 anos
à entidade e tornaram-se remidos.

O discurso em homenagem ao Dia
do Médico e ao 73º aniversário da AMS
coube ao Dr. Dirceu Calió Rolino e foi
seguido por breve pronunciamento da
Dra. Ana Beatriz Soares, diretora de
ações comunitárias. Os presentes foram
então convidados a descerem ao salão
de festas, onde, cumprindo a tradição,
os ex-presidentes tiveram lugar especial
na mesa ao redor do bolo de aniversá-
rio para entoarem o “Parabéns”. Ao fi-
nal, foi servido coquetel com música am-
biente.

Diretores e associados no salão nobre: saudação aos profissionais foi feita pelo Dr. Dirceu Calió Rolino
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Diretores da APM Santos
e da AGL Contabilidade San-
tos reuniram-se em outubro
para celebrar parceria. O en-
contro teve a presença da pre-
sidente e do tesoureiro da
APM Santos, Dra. Lourdes
Teixeira Henriques e Dr. Gil-
berto Luiz Gonzalez Montei-
ro, e dos diretores da AGL,
Luis Carlos Grossi e Luis Ro-
berto Grossi.

Além de elaborar a conta-
bilidade da entidade, a em-
presa passa a oferecer bene-
fícios na prestação de servi-
ços ao associado. “O know-
how e a experiência da AGL
garantem aos clientes mais

Diretores da APM Santos e
da AGL Contabilidade

eficiência e menores custos
em todas as suas áreas de
atuação”, destacaram os di-
retores, ao citar a prestação
de serviços nas áreas Comer-
cial, Fiscal, Pessoal, Contábil,
além de planejamento tribu-
tário, reorganização societá-
ria, consultoria jurídica, recu-
peração de impostos, análi-
se econômico-financeira.

APM SANTOS

APM e AGL celebram parceria

O fortalecimento da in-
tegração entre APM e a As-
sociação dos Médicos de
Santos (AMS), que passou
a se denominar APM San-
tos, foi discutido em outu-
bro, em reunião de direto-
res das duas entidades. O
encontro teve a presença
do presidente da APM Es-
tadual, Dr. Florisval Mei-
não, e da presidente da
APM Santos, Dra. Lourdes
Teixeira Henriques. Foi des-
tacado que a união é fun-
damental para conquistar
reivindicações da classe.

Fortalecer a
integração

Entre as ações desenvolvidas
em outubro, para divulgar a rela-
ção de conflito entre a classe mé-
dica e os planos de saúde, estive-
mos no dia 22 no plenário da Câ-
mara de Santos, utilizando a Tri-
buna Cidadã – um instrumento
democrático do Legislativo santis-
ta. Representando a APM Santos,
Cremesp e Sindimed, foi excelen-
te oportunidade de esclarecermos a comu-
nidade de que a luta do movimento médi-
co visa a saúde da população, com a pres-
tação de serviços com mais qualidade.

Para os vereadores, público
das galerias e pessoas que as-
sistem os trabalhos da Casa
pela televisão, lemos, na ínte-
gra, o Manifesto “Médicos e
pacientes unidos contra a explo-
ração pelos planos de saúde”.
O documento aponta para os
desafios que a classe médica e
suas respectivas entidades en-

frentam nesse momento. Exigimos justiça e
respeito. Um basta contra esta situação!

Tribuna Cidadã

APM SANTOS
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Agenda
 Científica

Agenda
 Social

Ponto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de EncontroPonto de Encontro, Toda sexta-fei-
ra, a partir das 21 horas, música de
qualidade, confraternização e bate
papo amigo em nossa sede social.
Confira a programação completa no
site www.apmsantos.org.br

De 10 a 18 de outubro, os mé-
dicos de Santos aderiram ao movi-
mento médico nacional e suspen-
deram o atendimento eletivo às
operadoras de saúde, mantendo
apenas as urgências e emergênci-
as. Conforme sintetizou a presidente
da Associação Paulista de Medici-
na - Santos, Dra. Lourdes Teixeira
Henriques, outubro, o mês do mé-
dico, foi marcado pela posição fir-
me da categoria em defesa da va-
lorização profissional, o que se reflete
em mais qualidade no atendimento dos
pacientes.

Em Santos, nos dias 10 e 18, em
nossa sede social, houve manifestações
conjuntas da APM Santos, Cremesp e
Sindicato dos Médicos de Santos e Re-
gião (Sindimed), com presença de repre-
sentantes da Associação dos Ostomiza-
dos, Conselho de Saúde e da ONG Gru-
po Esperança, de apoio a portadores
de Hepatites. Nas ocasiões, além das
faixas e um apitaço, para alertar a po-
pulação, os médicos assinaram o mani-
festo “Médicos e pacientes unidos con-
tra a exploração pelos planos de saú-
de”.

No documento – cuja íntegra está no
site www.apmsantos.org.br – é denun-
ciado que nos últimos 12 anos os rea-
justes dos planos somaram 150% (30%
acima da inflação acumulada no perío-

Médicos não atendem planos

Na sede da APM Santos, protesto teve
faixas, apitaço e manifesto

APM SANTOS

do, de 120%), enquanto, no mesmo pe-
ríodo, os honorários médicos não atin-
giram reajuste de 50%. “Da receita de
R$ 82,4 bilhões, de acordo com a ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar), foram aplicados a assistência mé-
dica R$ 67,9 bilhões, o que sugere uma
margem de lucro abusiva”, diz o mani-
festo.

Enquanto nos dias 10 e 18 a parali-
sação foi geral, de 11 a 17 o atendimen-
to eletivo foi suspenso em rodízio de
especialidades. O diretor de Defesa Pro-
fissional da APM, Dr. João Sobreira de
Moura Neto, explicou que não foram
atendidos 10 planos, que se negaram a
negociar com os profissionais ou man-
daram propostas muito aquém do míni-
mo aceitável. São eles: Green Line, In-
termédica, Itálica, Metrópole, Prevent
Sênior, Santa Amália, São Cristóvão,
Seisa, Trasmontano e Universal.

Desfile Moda Afro, em
prol do Projeto Menina-
mãe, 20 horas.

29/1129/1129/1129/1129/11

29/1129/1129/1129/1129/11

Depto. Oftalmologia, 19
às 22 horas
Depto. Ginecologia -
Sogesp, 20 às 22 horas
Jornada - Depto.
Pediatria, 8 às 18 horas
Depto. Dermatologia, 20
às 22 horas
Depto. Pediatria, 20 às
22 horas
Depto. Cardiologia -
Socesp, 8h30 às 13 h
Depto. Oftalmologia, 20
às 22 horas
Depto. Oftalmologia, 19
às 22 horas

17/1117/1117/1117/1117/11

21/1121/1121/1121/1121/11

22/1122/1122/1122/1122/11

27/1127/1127/1127/1127/11

06/1106/1106/1106/1106/11

06/1106/1106/1106/1106/11

24/1124/1124/1124/1124/11
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COMUNIDADE

Afiliada da Rede Globol, a TV Tri-
buna exibiu em 10 de outubro, no
“Jornal Tribuna 1ª edição”, reporta-
gem sobre o Projeto Menina-mãe.
Veja o vídeo na Internet, no link
www.g1.globo.com/sp/santos-
regiao/jornal-tribuna-1edicao/videos

Na TV Tribuna

FOTOS NISE COELHO

A APM Santos comemorou em 28 de
setembro os 5 anos do Projeto Menina-
mãe, Núcleo de Apoio à Adolescente
Grávida, desenvolvido pela Diretoria de
Ações Comunitárias. Conforme já é re-
conhecido pela sociedade de Santos e
região, o Projeto é um sucesso pelo fato
de reunir um grupo de profissionais al-
tamente competentes, com experiência
e que pratica o voluntariado, fazendo o
bem pelo bem. “Gente cuidando de gen-
te, sendo que o único interesse – trans-
ferir conhecimentos – é feito com boa
vontade”, sintetiza a diretora, Dra. Ana
Beatriz Soares.

Para celebrar a data, das 15 às 17

horas, na sede da
APM Santos, foi
realizado um Fó-
rum de Debates,
com exposições
das psicólogas
Marcia Atik e Monica Azevedo e da de-
legada Rosemary, e ampla participação
de voluntárias do Projeto e jovens de es-
colas municipais e particulares. Em se-
guida, ocorreu a vernissage de lança-
mento do livro que conta a história e a
evolução do Projeto Menina-mãe.

Conforme destacou a Dra. Ana Bea-
triz, nesses 5 anos de projeto foram
atendidas 179 meninas mães. “Tenho

certeza que todas elas, a seu modo,
aprenderam a maternagem, essa impor-
tante fase do ser humano. Aprenderam
a ter resiliência, a lidar com seus proble-
mas da melhor forma possível”, frisou a
diretora, ao comentar que as comemo-
rações foram no melhor estilo: ajudan-
do mais adolescentes a se conhecer e
ter mais informações sobre a sexualida-
de com responsabilidade.

Dra. Ana Beatriz: dedicatórias no livro

ComemoraçõesComemoraçõesComemoraçõesComemoraçõesComemorações
do Projetodo Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Menina-mãeMenina-mãeMenina-mãeMenina-mãeMenina-mãe

Presidente da APM Santos, Dra. Lourdes, ao centro,
coordenou Fórum, que teve exposições e debates

Plateia estudantil: mais informações


