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CASAL TPM

Paula e Amauri: eles enfrentam a rotina do casamento, mas não conseguem viver um sem o outro...

A Diretoria Cultural da AMS programou excursão a São Paulo para assistir
à comédia “Casal TPM”, no sábado 17 de julho, no Teatro Bela Vista. A
saída está marcada para as 18h30, na sede da entidade. A peça tem texto de

Paula Giannini, com direção de Amauri Ernani, e é encenada pelos dois artistas.
No palco, dois seres que enxergam o mundo de forma totalmente diversa, mas que
não conseguem viver um sem o outro e enfrentam a rotina do casamento.
Duração, 75 minutos; classificação, 12 anos. Após o teatro, o grupo estica ao Bar
Brahma. Informações na secretaria (13) 3289.2626 e 3289.3784.

Sócio R$ 50,00
Não-sócio R$ 70,00

Ingresso e
transporte
inclusos
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� 02/07 – Depto. de Acupuntura, aud. II, às
20 h. “Distúrbio do Sono e Acupuntura”.
� 07/07 – Depto. de Geriatria, aud. II, às
20 h. Reunião da ABRAZ (Cuidadores e fa-
miliares de pacientes portadores da doen-
ça de Alzheimer).
� 08/07 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, às
20 h. “TDAH”, prof. dr. Marcos Romano.
� 09/07 – Depto. de Acupuntura, aud. II, às
20 h. “Distúrbios do Sono e Acupuntura”.
� 16/07 – Depto. de Acupuntura, auditório.

II, às 20 horas. “Distúrbios do Sono e Acu-
puntura”.
� 21/07 – Depto. de Dermatologia, aud. II,
às 20 h. Discussão de Caso Clínico.
� 23/07– Depto. de Acupuntura, aud. II, às
20 h. “Distúrbios do Sono e Acupuntura”.
� 29/07 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, às
20 h. “Depressão”, prof. dr. Taki Cordas.
� 30/07 – Depto. de Acupuntura, auditório.
II, às 20 horas. “Distúrbios do Sono e Acu-
puntura”.

Agenda CIENTÍFICA

Editorial

Colegas,
Iniciamos o segundo semestre de 2010 com es-

perança de modificar este desânimo, injustiça e ab-
surdo que é atender como médico público ou parti-
cular em nossa região.

Participaremos em Brasília, de 28 a 30 de julho,
de fóruns, mesas-redondas e conferências no XII
Encontro Nacional de Entidades Médicas, que con-
tará com a presença dos Sindicatos, CFM, AMB e
representantes de Defesa de Classe de diversas
cidades do Brasil.

Eu, como representante de defesa de classe e o
Dr. João Sobreira, como representante da APM/AMS
e nosso atuante presidente, sentimo-nos na obriga-
ção e dever de comparecer ao Encontro, com nos-
sos próprios recursos, para de uma forma trazer
aos nossos o resultado da luta que se arrasta há
décadas de tornar a nossa profissão digna.

Estaremos em contato com Deputados Fede-
rais Médicos para pressionarmos sobre o ato médi-

co, plano de cargos, carreiras e salários, além de
um salário base compatível.

Discutir-se-á sobre as escolas médicas, ensino
médico, residência médica e hospitais-escola.

Verificaremos os projetos lei do reajuste anual
obrigatório dos planos de saúde (que já passou no
Senado): PL 276/2004 e PL 6.964/2010.

Até a CBHPM (Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos) também será
avaliada.

Abordarão também sobre o SUS e suas reali-
dades. Gostaria de receber via e-mail
(aristidesjr@terra.com.br) sugestões dos médicos
da região para levarmos e discutirmos, já que será
redigida a Carta de Brasília ao final do Encontro.

Contem conosco. Não é fácil, todos já percebe-
mos, mas só com união é que podemos reverter
esta infeliz situação.

Dr. Aristides Rodrigues Júnior
Diretor de Defesa de Classe da AMS
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01- A bela ortodontista Dra.
Karen Mendes
02 - Dr. João Sobreira, presidente
da AMS, e Dr. Raimundo Viana,
presidente da Unimed Santos
03 - Dr. Ricardo Bellemo,
psiquiatra
04 - Sandra Bento, secretária
Ortopedia da Santa Casa de
Santos
05 - Dr. Luiz Fink, ortopedista e
traumatologista
06 - Soraya Santos, responsável
pela secretaria da AMS
07 - Dra. Renata Siqueira,
ortopedista, cirurgia de ombro e
cotovelo, e Dra. Karen Mendes,
ortodontista
08 - Sra. Ana Rosa Viana e Dra.
Elizabeth Rodrigues
09 - Ilustre convidado: Jhony!

Para torcer pela seleção brasileira
no Mundial de Futebol da FIFA, a

Diretoria Cultural da AMS instalou telão
na sede da entidade. Associados e
convidados acompanharam os jogos
do Brasil saboreando buffet especial.

Aconteceu na COPA 2010...
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CONVITE - Dr. Dirceu Calió Rolino lança seu livro “Himalaia – a trilha de um sonho”, com coquetel no
dia 23 de julho, a partir das 19h30, na sede AMS, na Avenida Ana Costa, 388, em Santos.
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T odos os dias nascemos ao
acordar e morremos ao dor-
mir, pois o sono é semelhan-

te à morte. Ao despertar, Deus nos
concede 86.400 segundos (valor de
um dia) para serem vividos confor-
me nossos pensamentos; se dedi-
carmos um pouco de atenção às ta-
refas diárias, veremos que é possí-
vel manter pequenos hábitos que nos
remetem ao bem-estar físico e men-
tal. Não nos esqueçamos de que tudo
o que temos é o segundo que vive-
mos: o já, o agora, o momento pre-
sente.

No filme “Perfume de Mulher” há
cena inesquecível onde um cego tira
uma moça para dançar, ao que ela
responde: “Não posso, porque meu
noivo vai chegar em poucos minu-
tos”. “Mas em um momento se vive
uma vida”, responde ele, conduzin-
do-a num passo de tango.

Antes que se perca o rumo e a
saúde, cuidar desse pequeno espa-
ço de tempo, que é o segundo, nos
remete a uma melhor qualidade de
vida, não importa a idade, a vida deve
ser vivida intensamente. O envelhe-
cer é obrigatório; lutar pela vida, uma
opção.

Qualidade de
vida
MANOEL E NEIDE RAMOS

AMS amplia convênios

NOVOS ASSOCIADOS - A AMS saúda os
novos associados da entidade. Bem-vindos
Dra. Cláudia L. M. Marques, Dra. Michelle
Valeriano da Silva e Dr. Luiz Flávio Florenza-
no. A AMS é do associado!

ARQUIVO AMS

Academia AMS: condições especiais

AAMS possui convênios com empre-
sas de diferentes segmentos, com

vantagens para associados e familiares.
Abaixo, a relação dessas parcerias, lem-
brando que os endereços e telefones de
contato se encontram no site da AMS.
� Petcursos
� Colégio Marza
� Clínica Infectos de Vacinas
� Clinic Pilates

� Sais da Terra Farmácia Integrada
� Toledo Corretora de Seguros
� CCBEU
� Unipsico
� Escola de Música
� Oficina Frota Vento
� Pousada Ilhas Juquehy
� Pousada Samburá
� Namasté Yoga
� Prática de Defesa Pessoal

Agenda SOCIAL
PIANO BAR
� O Piano Bar da AMS está quase
pronto. Inauguração em breve!

AProfessora Sandra Felix
Serrão, especialista em

Educação Física, é a respon-
sável pela academia que fun-
ciona na AMS. Como a Medi-
cina comprova, exercício físi-
co é saúde. Vários colegas já
frequentam, agora com novos
horários. Compareça e traga
a família.

Novos

horários na

Academia AMS


