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Caminhadas na praia em janeiro iniciaram o treinamento da
equipe APM Santos que participará da prova 10 Km Tribuna
FM, marcada para maio. Em 17 de fevereiro tem mais.
Participe. Leia na Página 4.

PROJETO CUIDE-SE, DOUTOR!

Antes da caminhada, professora Sandra comandou sessão de alongamento

ALINE CRUZ

A 18ª versão do Carnaval Liberal

agita em 3 de fevereiro, a partir das
11h30, as barracas da APM Santos e
das Associações de Engenheiros e
Arquitetos, de Advogados e de Den-
tistas, na Praia do Boqueirão, em San-
tos. Tradicional parceria entre as enti-
dades, a folia é animada por bandas
musicais. As fotos serão publicadas
na edição de março!
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Edição

A prioridade do movimen-
to médico em 2013 continua
sendo a negociação com os
planos de saúde, visando,
entre outros itens, respeito
à autonomia do profissional
– com o fim das interferên-
cias na relação médico-pa-
ciente –, aumento nos valo-
res de consultas e procedi-
mentos, conforme a CBHPM
(Classificação Brasileira Hierar-

quizada de Procedimentos
Médicos), e inserção nos con-
tratos de reajuste a cada 12
meses pela fórmula [(IGPM +
INPC + IPCA) / 3 x 0,3] + (ín-
dice ANS x 0,7).

Para definir as estratégias
de ação em 2013, está pro-
gramado encontro das lide-
ranças do movimento médi-
co no Estado: APM, Cremesp,
Sindicatos, Academia, Socie-

dades de Especialidade e Re-
gionais. Também para discu-
tir rumos do movimento, nes-
te início do ano acontecerá
reunião da Comissão Nacio-
nal de Saúde Suplementar
(COMSU), integrada pelo
Conselho Federal de Medici-
na (CFM), Associação Médi-
ca Brasileira (AMB) e Federa-
ção Nacional dos Médicos
(FENAM).

Negociar continua sendo
a prioridade em 2013

EDITORIAL

Dra. Lourdes Teixeira Henriques
Presidente da APM Santos

Fruto das boas ações realizadas em
2012, a integração com a APM Estadual foi
um sucesso desde o primeiro mês, pois
entre os inúmeros avanços conseguimos au-
mentar de forma expressiva o número de
associados, ampliando nossa representati-
vidade e garantindo mais eficiência em nos-
so planejamento de médio e longo prazo.

Nesse contexto, na mesma proporção
em que aumenta a nossa responsabilida-
de, continuamos precisando da colabora-
ção de todos os colegas, para que tragam
cada vez mais sócios, pois dessa forma po-
deremos elevar ainda mais a qualidade de
serviços e benefícios aos médicos.

Esta Diretoria está empenhada em ge-
renciar todas as dificuldades que advém de
uma integração deste porte e agradece o
envolvimento e a opinião dos colegas, para

que possamos dinamizar o atendimento
prestado. Na área científica, por exemplo,
estamos focados na realização do II Con-
gresso Interdisciplinar – cujo tema deste ano
será “Atualização em Clínica Médica e Ci-
rurgia” –, que se estrutura e inicia negocia-
ções com possíveis patrocinadores, desde
já contando com o apoio dos colegas na
indicação de interessados neste projeto.

Nesta edição, estamos divulgando infor-
mações importantes sobre o Clube de Be-
nefícios e a Assistência Jurídica, que repre-
sentam vantagens reais para a economia do
associado. Também destacamos as novi-
dades da parte esportiva, com início das
aulas de Futsal e os treinos para a prova 10
Km Tribuna FM. Boa leitura!
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Indique parceiros ao nossoIndique parceiros ao nossoIndique parceiros ao nossoIndique parceiros ao nossoIndique parceiros ao nosso
Clube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de Benefícios

Vantagens da

Assistência

JurídicaAssociado, antes de adqui-
rir ou contratar serviços, consul-
te o Clube de Benefícios APM.
Você mesmo pode fazer a indi-
cação que a APM entrará em
negociação visando ampliar as
vantagens para o associado. As
empresas parceiras envolvem
diferentes segmentos e todas
oferecem descontos exclusivos.
No caso das parcerias presen-
ciais é exigido que o associa-
do cadastrado no portal da APM, em
www.apm.org.br/clubedebeneficios, im-
prima o cupom respectivo, para apre-
sentá-lo no estabelecimento.

Além da relação de empresas em
âmbito nacional, que está no portal, es-
tes são os parceiros em Santos: Bacco’s,
Bilheteria.com, Compra Certa – Bras-
temp Consul, PlayTech, Unimed, Iquiri-
rim, Disal Livraria e Distribuidora, Fast
Shop, Giuliana Flores, Cestas Michelli,

Nova Flor, Elementar.com.br, Avis, Wal-
mart, Havanna, A Esportiva.com.br,
Stella Barros Turismo, Imaginarium, Brid-
gestone, Electrolux, Meu Móvel de Ma-
deira, Guaiaó, Puerto de Palos, Cantina
Liliana, Maria Presenteira, Sony, Parrilla
San Pablo, Livraria APM Virtual, CI Inter-
câmbio, Gradiente, Restaurante Catali-
na, Chocofine, Santos Sabores, Save
Comp, Humana Alimentar, Alcaçuz,
Wonder e Centro Espanhol de Santos.

REPRODUÇÃO

Bem-vindo ao Clube de Benefícios: entre no
portal, conheça e indique novos parceiros

A APM proporciona assistência jurí-
dica ao associado para situações que
envolvam o exercício da atividade pro-
fissional, seja na prevenção, orientação
e defesa. Prestados por meio de escri-
tório de advocacia devidamente regis-
trado na Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), contratado para esta finalida-
de por prazo indeterminado, os servi-
ços abrangem várias situações, como a
defesa do associado quando citado ju-
dicialmente em processo civil de caráter
indenizatório, decorrente do exercício da
medicina, nos limites do Estado de São
Paulo.

Para utilizar os serviços, o associado
deverá estar quite com as contribuições
associativas. Nesta condição, deverá pro-
curar os advogados do escritório de
advocacia contratado, pessoalmente ou
por telefone. Com exceção dos honorá-
rios advocatícios, que serão pagos pela
APM, toda e qualquer despesa proces-
sual, tais como custas, honorários peri-
ciais, emolumentos e outras, é de res-
ponsabilidade do associado, que deve-
rá arcar com os valores a serem recolhi-
dos assim que lhes forem solicitados.
Para mais detalhes consulte o Regula-
mento da Assistência Jurídica.

Agenda

 Social

22/02

31/03

20/04

Ponto de Encontro, a
partir das 21 horas.
Almoço de Páscoa.

Noite Flamenca.

Almoço Dia das Mães.03/02 Carnaval Liberal. 12/05
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QUALIDADE DE VIDA

Iniciativa do Projeto Cuide-se, Dou-
tor!, foi iniciado domingo, 13 de janei-
ro, o treinamento da equipe APM San-
tos que participará da prova pedestre
10 Km Tribuna FM, em 19 de maio. Com
tempo bom, a concentração começou
por volta das 8h30, na barraca de praia,
no Boqueirão.

Logo após a medição da pressão
arterial dos participantes, a professora
de Educação Física, Sandra Félix Serrão,
comandou uma sessão de alongamen-
to e aquecimen-
to. Tudo pronto,
a caminhada
teve início, com
o percurso de 4
km sendo reali-
zado em 40 mi-
nutos. Em clima
descontraído,
Sandra forneceu
dicas de respira-
ção, passadas,
postura e trei-
namento.

“Todos se
mostraram in-
teressados e
com dúvidas”,
comentou a
professora, ao
identificar dois
grupos: os

novatos, preocupa-
dos se conseguirão
concluir a prova; e
os que já participa-
ram do evento, que
objetivam baixar o
tempo.

O segundo trei-
no, visando a pro-
va 10 Km Tribuna
FM, aconteceu no
domingo 20 de ja-
neiro. Para feverei-
ro, conforme anun-
cia o diretor de Es-
portes da APM San-
tos, Dr. Evaner
Coscia, já está mar-

cado o terceiro treinamento, no domin-
go 17, a partir das 8h30.

Os associados que pretendem parti-
cipar da equipe APM Santos, como cor-
redor ou caminhante, devem entrar em
contato com a professora Sandra, para
orientações e elaboração de planilha de
treino, com metas semanais.

10 Km Tribuna FM

Equipe APM inicia treinamentosEquipe APM inicia treinamentosEquipe APM inicia treinamentosEquipe APM inicia treinamentosEquipe APM inicia treinamentos

O Departamento de Esportes da
APM Santos inicia em fevereiro as au-
las de Futsal para crianças e adoles-
centes, dos 6 aos 16 anos. A prática
será ministrada pelo professor Fernan-
do, as segundas e quartas-feiras, das
18h30 às 20h30. Associados têm des-
conto e pagam R$ 80,00, por mês,
enquanto o valor para não sócios é R$
120,00.

O Futsal está entre os esportes favo-
ritos dos jovens e proporciona benefíci-
os físicos e sociais, entre os quais: equi-
líbrio, espírito de equipe, disciplina, re-
sistência cardiorrespiratória, resistência
cardiovascular, resistência muscular, agi-
lidade.

O Departamento de Esportes tam-
bém promove aulas de Badminton às
terças e quintas-feiras, das 18 às 20 ho-

ras, para iniciantes. O Badminton é um
esporte praticado de forma individual
ou em duplas, semelhante ao tênis,
com uso de raquete e uma peteca. Cri-
ado pelos hindus no século 13 e inici-
almente denominado Poona, é reco-
nhecido, além do aspecto recreativo,
como excelente atividade aeróbica de
baixo impacto. Mais informações na
Secretaria.

Aulas de Futsal e Badminton

FOTOS ALINE CRUZ

Primeira caminhada do Projeto
Cuide-se, Doutor! Participe!


