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CARNAVAL
LIBERAL
FOI UM
SUCESSO

A 15ª edição do Carnaval
Liberal marcou a
abertura do Carnaval

Santista no domingo 7 de
fevereiro, na Praia do Boqueirão,
em Santos, com organização das
entidades dos médicos,
advogados, engenheiros,
arquitetos e dentistas.

Muita alegria e descontração em mais uma edição do Carnaval Liberal, na areia da
Praia do Boqueirão, em Santos: marchinhas, axé, show e mais de 1.000 litros de chope

FOTOS CAPE EVENTOS
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Editorial
Apesar da chuva intensa e contínua,

anexa ao torturante calor senegalesco,
abrimos em fevereiro a agenda social de
2010, repleta de eventos atraentes que
certamente agradarão todos os associados.

O primeiro deles foi a comemoração do
Carnaval Liberal, realizado na praia pelas
associações dos médicos, dentistas, en-
genheiros e advogados. O encontro trans-
correu de forma magnífica, em clima de sau-
dável e alegre animação. Parabéns aos or-
ganizadores.

Logo em seguida, aconteceu a festa do
Rei Momo, de maior destaque no país e de
repercussão internacional. Quantos brasi-
leiros nela desafogaram as agruras do ano
inteiro! Trata-se de uma verdadeira catarse
do povo guerreiro sem acesso às terapias.

Agora, na Quaresma, fase de bastante
reflexão, sentimos despertar no mais ínti-
mo de cada um a necessidade urgente da
concretização de uma medicina eficiente,
humanista, capaz de suprir as profundas
lacunas da saúde pública.

E nós, diretores da AMS, reunidos se-
manalmente, estamos empenhados não
somente na realização de calorosos e im-
pecáveis encontros sociais, mas também
na luta por promissoras conquistas no cam-
po médico. Esta casa está sempre aberta
aos colegas idealistas e esperançosos que
queiram colaborar conosco nesta tarefa
árdua e enobrecedora.

Walter Nei Nascimento
1º Vice-Presidente

OColégio Médico de Acupuntura de São
Paulo e o Departamento de Acupuntu-

ra da AMS realizam nos dias 26 e 27 de mar-
ço, na AMS, o I Workshop da Delegacia do
CMA de Santos, para médicos e acadêmi-
cos, com ou sem formação
em Acupuntura. No dia 26,
às 20 horas, o professor dr.
Wu Tu Hsing, abordará
“Acupuntura Escalpeana”.
No dia 27, palestras sobre
“Acupuntura na Coluna
Vertebral”: 8 hs, “Anatomia
da Coluna Vertebral”, e às
10 horas, “Propedêutica da
Coluna Vertebral”, ambas

I Workshop aborda Acupuntura
com o dr. André Tsai; às 14 horas, “Patolo-
gias mais comuns da Coluna Vertebral”, com
o dr. João Arthur Ferreira; e às 16 horas,
“Tratamento por Acupuntura, com o dr. Hong
Jin Pai. Informações na secretaria da AMS.
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Encerra em 13 de março o prazo para
inscrição ao Programa de Intercâm-

bio de Jovens, promovido pelo Rotary In-
ternational. As informações podem ser
solicitadas no Rotary Club mais próximo
da residência do interessado e acessa-
das no site www.yep4420.org

Segundo informa o governador do Dis-
trito 4420, Roberto Luiz Barroso Filho,
como participante do programa, o jovem
passará um ano morando com família
anfitriã e frequentando escola em outro
país.

Nesse período, o interessado terá a
oportunidade de aprender um novo modo
de vida, uma língua, descobrir sobre si
mesmo, e também ensinar, pois atuará
como uma espécie de embaixador do
Brasil, detalhando aspectos culturais do
nosso país, contribuindo para um mun-
do mais unido e fazendo amigos. Anual-
mente, mais de 8.000 jovens passam por
esta experiência.

Intercâmbio de
Jovens do
Rotary

ODepartamento de Assuntos Comu-
nitários da AMS programou quatro

edições da “Noite da Pizza” em 2010,
em prol do “Projeto Menina-Mãe” - Nú-
cleo de Apoio às Adolescentes Grávidas.
O primeiro evento será no próximo dia 5
de março, sexta-feira, às 20h30. Os con-
vites, em número limitado, podem ser re-
tirados na secretaria da AMS.

E já estão agendadas as próximas
festas “Noite da Pizza”, sempre às sex-
tas-feiras, às 20h30: 7 de maio, 13 de
agosto e 5 de novembro.

O trabalho com as adolescentes é
feito por voluntários. Até o momento, 50
jovens e 29 bebês (até 1 ano de idade)
foram assistidos pelo programa, com ori-
entação médica, psicológica, fisiotera-
pêutica, nutricional e oficina de artesa-
nato. Durante o evento haverá exposição
de bijuterias da grife “Menina-Mãe Bi-
joux”.

INFORMÁTICA – Segundo informou

Em 5 de março “Noite da Pizza”
inaugura programação

a diretora, dra. Lourdes Teixeira Henri-
ques, o “Projeto Menina-mãe” está ne-
cessitando de computadores para a rea-
lização de aulas de Informática. Os inte-
ressados em fazer doações devem pro-
curar a secretaria da AMS, na Avenida
Ana Costa, 388, ou pelo telefone (13)
3289.2626.

LIÇÃO DE VIDA – Dra. Lourdes Hen-
rique contou que repercute de forma po-
sitiva a reportagem veiculada no Progra-
ma Lição de Vida, pela TV Canção Nova,
canal 96 do sistema SKY.

“A reportagem foi ao ar no final do ano
e recebemos retorno de projetos seme-
lhantes na Bahia e no Espírito Santo”,
afirmou, ao agradecer os dirigentes da
emissora pela divulgação e incentivo.

O programa é apresentado semanal-
mente pelo deputado estadual Paulo Ale-
xandre Barbosa e divulga iniciativas do
terceiro setor, ou seja, das organizações
não governamentais sem fins lucrativos.

MENINA-MÃE

NOVOS ASSOCIADOS - A AMS saúda
os novos associados que passaram a in-
tegrar os quadros da entidade. Bem-vin-
dos drs. José Carlos N. Jr., Marcelo Fer-
raz de Paes e Alcântara, Joel Luiz da
Silva Costa, Roberto Galdino de Mene-
zes, Francisco Solano Lopes Torres, Ale-
xandre Luiz de Souza, Vivian Macedo
Gomes Marçal, Michel Joly Bastouly e
Antonio Augusto Valentim Britto Jr. A
AMS é do associado!

A diretoria da AMS parabeniza os
aniversariantes do mês de feve-

reiro, cuja relação completa está em
nosso site www.ams.org.br

PARABÉNS!

Defesa Pessoal, Sérgio José dos San-
tos – sergio7dan@hotmail.com, 10%
desc.
Clínica Infectos de Vacinas – 3326.3310
– 20% desc.
Clinic Pilates – 3223.7726 – 10% desc.
Sais da Terra Farmácia Integrada –
3023.5010 – 25% desc. manipulados /
10% desc. dermocosméticos.
Toledo Corretora de Seguros – 3227.6053
– 18% desc. seguros auto + bônus / 20%
desc. residência e consultório.
Colégio Marza – 3289.4449 – 5% desc.
mensalidade.

Convênios e parcerias AMS
CCBEU – 3281.3993 – 30% desc. todos
os cursos.
Unipsico – 3289.4048 – 35% desc.
Escola de Música – 3289.2354 – 10%
desc. mensalidade.
Oficina Frota Vento – 3223.2969 – 15%
desc. serviços.
Pousada Ilhas Juquehy – (12) 463.3232,
Juquehy, São Sebastião – 10% desc.
Pousada Samburá – (12) 3867.2090, Bar-
ra do Una, São Sebastião – 10% nas ta-
rifas de balcão.
Namasté Yoga – 3011.0916 e 9708.7571
– 20% desc. cursos.
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Carnaval
Liberal
anima
associados

A ssociados e familiares das entidades
profissionais brincaram à vontade e se
deliciaram com o som e as mulatas da

banda “Brasilian Show”.


