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Dia 18 de novembro, a Associação Paulista de Medicina (APM) comemorou 80 anos de fundação, ocorrida em 29 de
novembro de 1930. O jantar teve show de Paulinho da Viola. Uma comitiva de associados da AMS compareceu.

Alegria geral. Parabéns, APM! É o que deseja a AMS, uma de suas mais antigas regionais.

APM COMEMORA 80 ANOS

OComitê Multidisciplinar do Sono da
AMS foi criado em 29 de outubro. A

Diretoria está composta pelo Dr. Faustino
Pacheco, Dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques, Dra. Ana Beatriz Soares, Dr. Nel-

AMS cria Comitê Multidisciplinar do Sono
son Zecchin e Dra. Sara Bittante, e con-
ta com parceria do Núcleo Odontológico
de Atendimento Multidisciplinar (NOAM),
da Universidade Santa Cecília. As reuni-
ões serão quinzenais, com a proposta

de serem realizadas pesquisas e estu-
dos na área.

Acompanhe a programação atualiza-
da do Comitê no site da AMS, em
www.ams.org.br

Dra. Ana Beatriz, Dr. Manoel Ramos e Dra. Neide Ramos, Dr. João Sobreira e Dra. Elizabeth Rodrigues, Dr. Gilberto Siqueira e
Sra. Valdirene Siqueira, Sr. Adilson e Dra. Josely Fernandes, Dra. Lourdes Teixeira Henriques e Sr. Antonio Henriques,

Dra. Maria Cecília e Dr. Arnaldo Lourenço

AMS



Não adianta tapar o sol com a peneira,
nós sabemos disso. É claro que a maioria
de nós não age desta maneira, mas quan-
do quem trabalha correto não consegue
ganhar um mínimo para viver com dignida-
de a tentação para cair no desvio é gran-
de. Melhor mudar de profissão. Vamos ter
que lutar pelas nossas bandeiras e temos
que nos preparar para isso. Nada vem de
graça.

No próximo ano, a AMS, o Sindimed e
o CRM convocarão os colegas.

Diante de tantas decepções ninguém é
obrigado a participar, mas repito: aqueles
que ainda conseguem acreditar, que ainda
têm um sopro de vida, que querem conti-
nuar exercendo a medicina baseados em
seus nobres princípios, compareçam.

Muita saúde para todos os colegas e
seus familiares.

O resto, juntos vamos conseguir.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
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Editorial
Caros Colegas,
O ano de 2010 está terminando. Como

de costume, fazemos o balanço dos fatos
ocorridos neste período. Que ano difícil,
quantas catástrofes, quantos conflitos, sem
contar os aspectos pessoais que, mesmo
sendo bons, não ficaram imunes a essas
ocorrências. Não avançamos na defesa de
nossa categoria e não adianta negar: o va-
lor pago pelos procedimentos e consultas,
o salário do médico, o reconhecimento da
profissão, a verba pública para a saúde, o
nível das escolas médicas. Não consegui-
mos nada. E não faltam encontros, con-
gressos etc., para discutir estes temas. As
entidades máximas da medicina, AMB,
CFM e FENAM estiveram juntas; foi um
avanço, mas não basta.

Se as pessoas que ainda acreditam na
medicina não se mobilizarem, vão ficar as-
sistindo a deteriorização da mesma.
Exames e procedimentos feitos desneces-
sariamente, comissões em próteses, con-
vênios com laboratórios, farmácias etc.

João Sobreira de Moura Neto
Presidente

ASala Princesa Isabel, do Paço Municipal, foi pe-
quena para abrigar representantes dos vários seg-

mentos da sociedade santista, inclusive amigos e paci-
entes, em 19 de outubro, que lá foram prestigiar a
entrega do título de Cidadão Santista conferido ao dr.
José Luís Camargo Barbosa, uma das glórias da nos-
sa Medicina. Foi ele o primeiro presidente da Unimed
Santos (1967/1968); participou da fundação da primei-
ra Faculdade de Medicina de Santos, tendo sido pro-

Dr. José Luís Camargo Barbosa
MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS fessor de cirurgia, junto com o dr. Arthur Domingos

Pinto, a quem humildemente se referiu como o melhor
cirurgião que viu operar. Dr. José Luís Camargo Bar-
bosa faz da Medicina um sacerdócio, tendo recebido
em 2003 o diploma de “boa conduta ético-profissio-
nal”, ofertado pelo Cremesp, por ter completado 50
anos no exercício da Medicina. Há quase seis déca-
das, sempre a serviço da Santa Casa de Santos, atua
com abnegada dedicação. Parabéns, dr. José Luís
Barbosa, paradigma da cirurgia santista!
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Agenda CIENTÍFICA

� 01/12 – Depto. de Geriatria, aud. II,
às 20 horas. Reunião da ABRAZ (cui-
dadores e familiares de pacientes por-
tadores da Doença de Alzheimer).
� 02/12 – Secretaria Municipal de Saú-
de, aud. II, 8 horas.
� 03/12 – Secretaria Municipal de Saú-
de, aud. II, 12 horas.
� 08/12 – Clínica Clinimater, aud. II,
20 horas. Palestra “Reprodução Hu-
mana”.
� 15/12 – Depto. de Dermatologia,
aud. II, 20 horas. Discussão de casos
clínicos.

AAMS saúda a nova as-
sociada da en-tidade.

Bem-vinda Dra. Maira Sei-
del. A AMS é do associado!

Nova
associada

No dia 24 de outubro foi realizada a
Festa das Crianças, organizada pelo

Grupo de Teatro “Outros Rumos”, da
AMS. A creche convidada foi a do Padre
Lúcio Flório, do Morro do José Menino,
que esteve presente com cerca de 90
crianças, além de outras de diferentes
regiões, totalizando aproximadamente
120 crianças.

A festa foi composta de três partes.
Primeiro houve Dança Circular com a par-
ticipação das crianças e dos adultos; de-
pois, comes e bebes, com cachorro quen-
te, pipoca, algodão doce, doces, refrige-
rantes etc. E, encerrando o programa,

participação do teatro de rua “Trupe Olho
da Rua”.

A AMS agradece a todos os que aju-
daram a montar um espaço de diversão
e muita alegria para as crianças e adul-
tos. O sucesso da festa é extensivo à
Diretoria da AMS, que cedeu o local para
sua realização, ao grupo de teatro que
montou, elaborou e decorou o local, aos
apoios inestimáveis do sr. César Montei-
ro, diretor da APR Consultoria e Asses-
soria de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde Ltda.; Adriana Aires, bailarina e
focalizadora da Dança Circular; e de Ro-
sely Eventos.

Dança, teatro, doces e diversão

PARABÉNS!

A diretoria da AMS para
beniza os aniversarian-

tes do mês de dezembro,
cuja relação completa está
em nosso site
www.ams.org.br

DIA DAS CRIANÇAS

Agenda SOCIAL

� 31/12 – Réveillon Barraca de Praia
PONTO DE ENCONTRO
Sexta-feira, a partir das 20h30, reunião
informal dos associados, amigos e
familiares, para ouvir boa música etc.
� 10/12 – Pércio e Amigos
� 17/12 – Sol Brasil

FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Pequenos se
divertiram a
valer na festa

promovida
pela AMS
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E ste ano o Réveillon na barraca de praia da AMS é voltado ao associado, familiares e amigos. As mesas
ficarão apenas sob a cobertura; portanto, as reservas devem ser feitas o mais breve possível. Sócios R$

75,00 e não-sócios R$ 85,00. E, à partir de janeiro, haverá música instrumental, sob responsabilidade da
Sra. Simone Abrão.

Flashes da barraca de praia

Localização privilegiada, na Praia do Boqueirão, em Santos Momentos de total descontração de associados e familiares

FOTOS FRANCISCO ARRAIS


