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OProjeto Menina-Mãe (Núcleo de
Apoio às Adolescentes Grávidas),

desenvolvido pelo Departamento de As-
suntos Comunitários da AMS, iniciou em
maio uma nova fase, com a implantação
de Curso de Inglês Básico. Ele é minis-
trado pela fisioterapeuta Caroline Faneco
e tem como foco apoiar as aulas de
informática que começarão em breve.

Segundo a diretora, dra. Lourdes Tei-
xeira Henriques, com mais esse apren-

dizado as adolescentes atendidas esta-
rão melhor preparadas para o mercado
de trabalho.

“Paralelamente, a pediatra dra. Cybeli
Amado ministrará aulas de Psicodrama,
possibilitando melhor autoconhecimento
e elaboração de conflitos às adolescen-
tes”, frisou a diretora, ao agradecer a
equipe de voluntárias e apoiadores.

TV GLOBO – O Programa “Ação”, da
TV Globo, apresentado por Serginho

Groisman, esteve dia 30 de abril na sede
da AMS para conhecer o Projeto Meni-
na-Mãe. Foram feitas gravações das ati-
vidades de fisioterapia, psicologia, arte-
sanato, orientação médica, e entrevistas
com a equipe voluntária e as meninas-
mães.

A reportagem será exibida em breve.
O Programa “Ação” vai ao ar aos sába-
dos, a partir das 7h30h, na TV Globo, e
em diferentes horários, na TV Futura.

Projeto Menina-mãe inicia nova fase

FESTA ALEMÃ
É O DESTAQUE
SOCIAL DE
MAIO

DIA 22

A gastronomia alemã é uma das grandes atrações
da Festa Alemã que a Associação dos Médicos
de Santos promoverá em 22 de maio, a partir

das 21 horas. Para que o evento seja mais um sucesso
de amizade e confraternização da classe médica, a
diretoria da AMS convida os colegas, amigos e
familiares.



No domingo, dia 9, foi realizado na nos-
sa sede, um almoço pelo “Dia das Mães”,
com delicioso cardápio e música ao vivo.
O evento foi bastante prestigiado e corres-
pondeu todas as expectativas.

Agora, estamos na iminência da “Fes-
ta Alemã”, que acontecerá no próximo dia
22. Com certeza, terá o mesmo brilhantis-
mo da “Festa Árabe”. Contamos com a pre-
sença de todos.

No mais, a diretoria dessa casa conti-
nua firme nos seus propósitos e bastante
esperançosa com relação às melhorias da
política médica, a única capaz de dar dig-
nidade e total integridade aos médicos da
baixada santista. Abraços.

AMS Informativo é uma publicação da Asso-
ciação dos Médicos de Santos, fundada em 7 de
setembro de 1939 � Av. Ana Costa, 388, Gonzaga,
Santos, CEP 11060-002 �  Telefax (13)
3289.2626 e 3289.4615 � site: www.ams.org.br
� e-mail: ams@ams.org.br � DIRETORIA: Pre-
sidente João Sobreira de Moura Neto �
1º Vice-Presidente Walter Nei Nascimento
� 2º Vice-Presidente Sônia Maria Ferrero �
3º Vice-Presidente Aristides Rodrigues Jú-
nior �  Secretário Geral Carlos Humberto
Mingossi �  1º Secretária Josely Barroso
Fernandes �  2º Secretário Sérgio Luciano
Pinto �  1º Tesoureiro Manoel do Nasci-
mento Ramos �  2º Tesoureira Vânia Lucia
Nogueira Mendes Tagliarini �  Diretor Ci-
entífico Hernani Pinto de Lemos Júnior
� Diretor Científico Adjunto Ademir Nasciso
de O. Menezes �  Diretor Social Gilberto
Martins Guimarães �  Diretor de Esportes
Luiz Cláudio Mendes Carvalho �  Direto-
ra de Esportes Adjunta Maria Augusta Mar-
tins Bolzan � Diretora de Assuntos Comuni-
tários Lourdes Teixeira Henriques �  Dire-
tor de Barraca Fernando Antônio Bonfim
�  Conselho Fiscal Hermes Toros Xavier,
Weldon José Rosa Lima, Agamenon
Gomes da Fonseca �  Suplentes Edmar
Gomes, Carlos Henrique Alvarenga Ber-
nardes, Francisco Adua Espósito �  Con-
selho Editorial João Sobreira de Moura
Neto, Walter Nei Nascimento e Sonia
Maria Ferrero � Jornalista Responsável Luiz
Carlos Ferraz MTb. 2045 �  Edição TITAN
Comunicação Ltda., Av. Dr. Epitácio Pessoa,
62, Lj. 50 � titan.com@uol.com.br � Tel. (13)
3284.2373 � Impresso em papel reciclado pela
Demar � Tel. (13) 3222.2656. As opiniões ex-
pressas nos artigos assinados são de inteira res-
ponsabilidade dos seus autores e os anúncios
veiculados de inteira responsabilidade dos res-
pectivos anunciantes.

AMS Informativo2

Editorial

Estamos em maio, o mês das mães.
Por esta razão, gostaríamos de prestar uma
singela homenagem às mães médicas.

Não é nada fácil conciliar dois sacerdó-
cios, vivenciar duas missões tão absorven-
tes, que exigem dedicação, despojamento,
afetuoso carinho. Trata-se, realmente, de
uma entrega total.

Parabéns, queridas colegas, edificado-
ras de uma sociedade marcada pelo amor,
estima e respeito às pessoas, na qual a
família, a ciência, o trabalho e a tecnologia
são colocadas a serviço do verdadeiro bem-
estar.

A medida que os anos passam e cres-
ce a sabedoria dessas colegas, elas
relativizam os bens fugazes e valorizam
com esperança e alegria a descoberta da
beleza do amor e do dom de si.

Walter Nei Nascimento
1º Vice-Presidente

O Movimento Médico Paulista do Ca-
fezinho Literário (MMCL) realizará

em parceria com a AMS, de 14 a 16 de
maio, o 3º Congresso Paulista Comuni-
tário de Letras. O encontro acontece em
nossa sede e comemora o 1º quinquênio
do MMCL. Para quem não enviou traba-
lho a ser apresentado, como crônica, con-
to e poesia, o ingresso custa R$ 50,00,
informa o coordenador dr. William Moffitt
Harris.

MMCL realiza 3º
Congresso Paulista

Mais uma Noite da Pizza, em prol do
Projeto Menina-Mãe (Núcleo de Apoio

às Adolescentes Grávidas), aconteceu em
7 de maio, nos salões da AMS. A iniciativa
foi do Departamento de Assuntos Comuni-
tários da AMS e teve a efetiva participação
da diretoria. A diretora Lourdes Teixeira Hen-
riques agradeceu a ajuda do corpo de volun-
tários, assim como de associados que ser-
viram as mesas e ajudaram nas tarefas.

Noite da Pizza
mobiliza AMS



NOVO ASSOCIADO - A AMS saúda
o novo associado que passou a inte-
grar os quadros da entidade. Bem-vin-
do dr. Leonardo Martins Barroso,
cardiologista. A AMS é do associado!

� 03/05 – Depto de Hematologia, aud. I, 20
horas. “Atualização em Linfoma Gástrico e Tra-
tamento de Linfoma em pacientes com AIDS”,
profª dra. Juliana Pereira e profª me. Renata
de Oliveira Costa.
� 03/05 – 3º Curso de Liga de Cardiologia –
SOCESP, aud. II, 20 horas.
� 04/05 - 3º Curso de Liga de Cardiologia –
SOCESP, aud. II, 20 horas.
� 05/05 – Depto. de Geriatria, aud. II, 20 ho-
ras, reunião da ABRAZ (cuidadores e familia-
res de pacientes portadores da doença de
alzheimer).
� 08/05 – Depto. de Dermatologia, aud. II, 10
horas.
� 13/05 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, 20
horas. Discussão de Caso Clínico.
� 19/05 – Depto. de Dermatologia, aud. II, 20
horas. Discussão de Caso Clínico.
� 24/05 – Depto. de Acupuntura, aud. II, 20h30.
Palestra “Técnica Punho/ Tornozelo e Pontos
HP”.
� 26/05 – Depto de Ginecologia e Obstetrícia –
SOGESP Regional, aud. II, 20 horas. Palestra
“Aspectos atuais no Diagnostico e Tratamento
das Vulvovaginites recorrentes”, com dra. Iara
Moreno Linhares, presidente Regional de São
Paulo da Sociedade Brasileira de DST.
� 27/05 – Depto. de Psiquiatria, aud. II, 20
horas. “TDAH”, prof. dr. Alceu Giraldi.
� 28/05 – Depto. de Clínica Médica, aud. II, 20
horas. “Problem Based Learning na Educação
Médica”, dr. André Luis Alves de Lemos, mes-
trado e doutorando pela EPM/Unifesp.
� 29/05 – Depto de Cardiologia – SOCESP,
aud. I, 8 horas.
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Agenda CIENTÍFICA

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Nestor Biscardi formou-se médico em
1954, pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo. Optou
pela Urologia porque no 4º ano, acometi-
do por um problema renal, procurou o ser-
viço do Hospital de Clínicas e, gostando
da especialidade, dela se tornou um ex-
poente; mantém-se em atividade até
hoje. Seu primeiro emprego foi no Hospi-
tal Brigadeiro, em São Paulo, pertencente
ao Instituto de Aposentadorias e Pen-
sões dos Comerciários (IAPC), onde,
através de concurso, transferiu-se para
Santos.

Em 18 de dezembro de 1967, os drs.
Edmundo Castilho e Nestor Biscardi lan-
çaram a primeira cooperativa de trabalho
médico do mundo, a Unimed-Santos, que,
nas suas mais de quadro décadas de
compromisso, conta com 13 milhões de
clientes; 103 mil médicos (representa 1/
3 dos profissionais do país); e 378 coo-
perativas espalhadas por todo o Brasil.

Nestor Biscardi foi, ainda, professor-
assistente de Técnica Cirúrgica da Fa-
culdade de Medicina da Fundação Lusí-
ada. Tive o privilégio, juntamente com os
drs. Gilberto Figueiredo, Elton da Cunha
Andrade e Dikran Kuyumjkiam, de tra-
balhar no Instituto de Urologia de San-
tos, por mais de 20 anos, tendo Nestor
Biscardi como presidente.

Esta é uma pequena mostra da vida
deste extraordinário ser humano e res-
peitado urologista: dr. Biscardi, um ho-
mem à frente do seu tempo!

Um homem
à frente do
seu tempo!

ARQUIVO AMS

Dr. Nestor Biscardi: exemplo de vida

CAMPANHA - Doação de roupas, fral-
das descartáveis, produtos de higiene
para bebês e roupas para gestantes,
destinadas ao Projeto Menina-Mãe, de-
vem ser encaminhadas à secretaria da
AMS.
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Flashes da Noite Árabe

FOTOS ANA LÚCIA P. PAPA

Evento que movimentou os salões da AMS, na noite de 20 de março, a Noite Árabe marcou a confraternização
da comunidade médica de Santos, familiares e amigos. Veja alguns flashes do evento.


