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Nos dias 28, 29 e 30 de julho
ocorreu em Brasilia o XII
ENEM (Encontro Nacional

das Entidades Médicas),
representado pelas três entidades
médicas máximas: AMB - Associação
Médica Brasileira, CFM - Conselho
Federal de Medicina e FENAM -
Federação Nacional dos Médicos.
Com a presença de mais de 500
delegados, foram apresentadas 140
propostas, expressando os anseios da
classe médica. Mobilização constante
é a estratégia fundamental para
atingirmos nossos objetivos. Nossas
entidades locais: AMS, CRM e
Sindimed se reunirão no próximo dia
18 de agosto, na sede social da
Associação dos Médicos de Santos,
para divulgarem as resoluções do
encontro.

MOBILIZAÇÃO DA CLASSE MÉDICA

Carta de Brasília enfatiza as reivindicações dos médicos e foi assinada pelo Dr.
José Luiz G. Amaral, Presidente da AMB; Dr. Roberto D’Ávila, Presidente do CFM;

e Dr. Cid Carvalhaes, Presidente da FENAM

FOTOS MÁRCIO ARRUDA/AMB E AMS

Participação na luta nacional: Dr.
Antonio Ismar, Diretor da APM; Dr.
Augusto Bustamante, Presidente da
AMG; Dr. João Sobreira,
Presidente da AMS. Também
estiveram presentes ao evento o Dr.
Álvaro Norberto, Presidente do
Sindimed; o Dr. Marcelo Miguel, 1º
Secretário do Sindimed; e o Dr.
Aristides Rodrigues, Diretor de
Defesa de Classe e 3º Vice-
Presidente da AMS
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Editorial
Com a chegada de agosto, o mês dos

pais, vamos homenageá-los cumprimentan-
do-os pela honrosa missão. São eles os
nobres coadjuvantes da criação humana,
personagens queridos e importantes da
nossa história de vida.

Na verdade, a performance do pai atual
é diferente daquela de outrora, devido às
mudanças na estrutura familiar, tentando
acompanhar a modernidade. Mas, mesmo
assim, a figura paterna continua exercen-
do um papel especial na nova sociedade:
formar indivíduos dignos, capazes e feli-
zes. Para isso, é preciso coragem, jogo de
cintura, vocação, despojamento e muito
amor. Parabéns, querido pai, pela busca
de metas profundas, pelo enfrentamento
contínuo dos desafios, pela realização dos
sonhos, pela permanente evolução.

Mesmo diante dos momentos de crise
da humanidade, de todo impacto mundial
que ora presenciamos, você nos faz sentir

que há vida, esperança e a certeza de que
o essencial não se perdeu. Agradecemos
o constante sorriso aberto, a paciência, o
ombro amigo, o apoio maior, as ternas re-
cordações da infância, os momentos de
profundo entendimento, o bálsamo da tro-
ca de verdades silenciosas que confortam
o coração. Estando aqui, ou em qualquer
outro lugar, você continua em nossas vi-
das, presenteando-nos com os seus ma-
ravilhosos ensinamentos, enriquecidos
com o seu exemplo de vida plena e ínte-
gra, o seu intenso carinho, o seu dom de
esclarecer, encaminhar e reinventar a vida.

Agradecemos a Deus a benção de tê-
lo eternamente como pai. O nosso abraço
carinhoso a todos os pais, principalmente
aos colegas e companheiros de diretoria
da AMS.

Walter Nei Nascimento
1º Vice-Presidente

Faleceu no dia 4 de agosto, o Dr. Antonio Augusto Arantes.
Ex-Presidente da AMS, ocupou vários cargos em nossa

querida associação. Colega valoroso, foi ginecologista e obs-
tetra de várias gerações na cidade de Santos. Deixa sauda-
des e os exemplos de correção e honradez. Nosso respeito
e sentimentos à família. A Diretoria.

A AMS também registra com pesar o falecimento do as-
sociado, Dr. Rochefort Pasini Neto, médico anestesista, em
11 de junho.

Morre ex-presidente da AMS

Dr. Antonio Arantes:
saudades e exemplos



R oberto Campos, ex-ministro do Planeja-
mento no governo Castelo Branco, eco-

nomista e diplomata, um filósofo da economia,
dizia: “Há três maneiras de o homem conhe-
cer a ruína: a mais rápida é pelo jogo; a mais
agradável é com as mulheres; a mais segura é
seguindo os conselhos de um economista”.
Perguntado se tinha algum medo, respondeu
negativamente, mas lembrou do medo que sua
mãe sentia, aos 96 anos: “que Deus não se
lembrasse mais dela”.

Relembrando esse episódio, me veio à
mente minha mãe, “Vovó Pia”, nascida em 15
de agosto, no Bairro do Canindé, em São Pau-
lo, que também se prepara para comemorar
96 anos. Aos 10 anos ela viajou para Portugal
e, em 1936, casou-se lá com o jovem Abel.
Dessa união nasceram este que escreve e
Maria da Luz.

Mulher guerreira e destemida. Quando do
seu retorno ao Brasil abraçou o comércio como
atividade laboral. Hoje, ao contrário da mãe
de Roberto Campos, lamenta apenas seu joe-
lho direito, que a impede de fazer o que mais
aprecia, que é cuidar da cozinha. Parabéns,
“Vovó Pia”!
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MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

A idade e os
medos� 04/08 – Depto. de Geriatria, aud. II,

às 20 h. Reunião da ABRAZ (Cuidado-
res e familiares de pacientes portado-
res da doença de Alzheimer).
� 06/08 – Depto. de Acupuntura, aud.
II, às 20 h. “Distúrbios do Sono”.
� 12/08 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, às 20 h.
� 14/08 – Depto. de Cardiologia, aud.
II, às 8 h. Simpósio SOCESP Prote-
ção de Órgãos-Alvo: “Nefroproteção”,
dr. Rubens A. do Amaral; “Cardioprote-
ção”, dr. Rodolfo Leite Arantes; “Prote-
ção Cerebrovascular”, dr. Edson J.
Amâncio; e “Proteção Metabólica”, dr.
Carlos A. Cyrillo Sellera.
� 18/08 – Depto. de Dermatologia, aud.
II, às 20 h. Discussão Casos Clínicos.
� 24/08 – VII Jornada de Cirurgia da
Regional Litoral do CBC, aud I, 19 h.
“Cotidiano do Cirurgião Geral”, “A For-
mação do Cirurgião: Filosofia, Postura

e Vocação”, “Cirurgia Vascular: Condu-
ta em Cirurgia de Carótida” e “Atuali-
zação em Cirurgia Vascular”.
� 25/08 – VII Jornada de Cirurgia da
Regional Litoral do CBC, aud I, 19 h.
“Cirurgia Oncológica”, “Preparo de
Colon e Cirurgia do Câncer Colo-Retal”,
“Cirurgia do Fígado” e “Atualização em
Cirurgia do Trauma”.
� 25/08 – Depto. Psiquiatria, aud. II,
20 h. “Depressão e Sexualidade”, dra.
Carmita Abdul.
� 27/08 – Depto. de Clinica Médica,
aud. II, às 20h30. “Avaliação Crítica da
Literatura”, dr. André Luis Alves de Le-
mos, prof. Medicina São Camilo/SP,
mestrado e doutorando pela EPM/Uni-
fesp, especialista em Clínica Médica e
presidente do Depto. de Clínica Médi-
ca AMS.
� 31/08 – Depto. Oftalmologia, aud. II,
às 20h30.

Agenda CIENTÍFICA

N o sábado, 7 de agosto, foi realizado na
AMS mais um encontro do Movimento

Médico do Cafezinho Literário. O evento teve
apresentações de contos, crônicas e poesi-
as e foi organizado pelo colega Dr. Willian M.
Harris, fundador e coordenador estadual do
MMCL.

NOVOS ASSOCIADOS - A AMS saúda os novos
associados da entidade. Bem-vindos Dr. Osvaldo
J. B. Marques, Dra. Caren Kazue Hirata e Dra.
Silvia Paula M. Senaga. A AMS é do associado!

Movimento do

Cafezinho

Literário na AMS

Adiretoria da AMS parabeniza os aniversari-
antes do mês de agosto, cuja relação comple-

ta está em nosso site www.ams.org.br

PARABÉNS!

CANTO LÍRICO - Estão abertas, na secreta-
ria da AMS, inscrições às aulas individuais de
canto lírico, com o professor tenor Hélio Gori.
As aulas serão ministradas na Associação dos
Médicos de Santos, e compreendem imposta-
ção, técnica vocal  e interpretação, de acordo
com os princípios da Escola Italiana de Ópera.
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Dia 17 de julho
nossa
Diretora

Cultural, Dra.
Renata, organizou
passeio ao teatro
para assistir a peça
“Casal TPM”. Após,
o grupo se
confraternizou no Bar
Brahma.

AMS VAI AO
TEATRO

CULTURA
FOTOS AMS

Dra. Josely
e Didi Dr. Lucas Leal e Dra. Gisele Leal

Dra. Renata Siqueira e Sra. Katia

Dra. Rocicle, Dra. Rachel e Dra. Roxane


