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FRANCISCO ARRAIS

Autoridades e dirigentes de classe formaram a mesa da sessão solene: Dr. Cláudio Luiz França, Secretário Saúde de São
Vicente; Dra. Maria Lygia, representando o secretário de Saúde de Santos; Dr. Luiz Flávio Florenzano, Conselheiro do
Cremesp Santos; Dr. Álvaro Norberto V. Silva, Presidente do Sindimed; Dr. João Sobreira de Moura Neto, Presidente da

AMS; Dr. Arnaldo Duarte Lourenço, Diretor Distrital da APM; Dr. César Augusto Bustamente Sá, Presidente da Associação
Médica do Guarujá; e Dr. Raimundo Vianna de Macedo, Presidente da Unimed Santos

D ia 18 de outubro – Dia de São Lucas, quando
se comemora o Dia do Médico, os
representantes das entidades médicas da

Baixada Santista, reuniram-se na sede da AMS. Após
a sessão solene, na qual foram homenageados 19
colegas que se tornaram sócios remidos da AMS, após

40 anos de contribuição, a AMS, Sindimed e Unimed
ofereceram coquetel aos associados e convidados. O
evento demonstrou a firme disposição das entidades
médicas unirem cada vez mais a classe, fator
fundamental para a concretização de seus objetivos.
Mais fotos na Página 4 e no site www.ams.org.br
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Temos uma região com relativamente
poucos planos de saúde e tão facilmente
integrada e próxima, mas seus dirigentes
não demonstram um mínimo de competên-
cia para diminuir essa desvalorização de
décadas da profissão mais antiga e de
maior credibilidade entre todas.

Logo termina mais um ano e não há a
mínima disposição de corrigir essa defa-
sagem!

Só podemos desejar muita saúde aos
abnegados e que algo muito forte aconte-
ça para a nossa vida mudar para melhor.

Para dormirmos com a consciência de
que o dia seguinte será melhor que hoje e
volte o sorriso sincero no rosto de todos
nós.

Dirigentes de Hospitais e Planos de
Saúde: NÃO AGUENTAMOS MAIS.
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Editorial
Colegas, o diagnóstico já está feito: re-

passe de honorários com atraso e desva-
lorizados por todos os planos de saúde,
sobrecarga de trabalho, irritabilidade e, prin-
cipalmente, impotência quanto a não mu-
dança da situação.

Quando temos profissional de filmagem
de partos ganhando muito mais que o obs-
tetra, acompanhante de senhoras operadas
recebendo muito mais por dia que
ortopedistas que operaram seu ombro ou
punho, taxista ganhando por corrida muito
mais que um curativo pós-operatório, pedi-
atras recebendo menos que um livrinho de
histórias, retirada de osso de frango por
endoscopia mais barata que um frango
assado de padaria, além de muitas outras
barbáries, chega o momento do BASTA!!!

Os colegas psiquiatras, assim como os
ginecologistas e obstetras, muito digna-
mente, já estão se mobilizando e devem
ser apoiados por todos nós.

Dr. Aristides Rodrigues Júnior
Diretor de Defesa de Classe - AMS

AAssociação dos Médicos de Santos
(AMS) foi fundada em 7 de setembro de

1939 – data escolhida especialmente para
homenagear a Independência do Brasil. A
AMS é um ponto de encontro de amigos
médicos, familiares e convidados, e cuida
da parte científica, cultural, de lazer e da
defesa do profissional médico. Fundada por
Artur Domingues Pinto, Osvaldo Santiago,
Dirceu Vieira dos Santos e Leão de Moura

MANOEL RAMOS E NEIDE RAMOS

Associação dos Médicos de Santos
(primeiro presidente), a AMS é atualmente
presidida pelo Dr. João Sobreira de Moura
Neto. No dia 18 de outubro, em comemora-
ção ao Dia do Médico, a Associação pro-
moveu, em parceria com o Sindicato dos Mé-
dicos, uma solenidade em homenagem a
profissionais que, por terem atingido a mar-
ca dos 40 anos como associados, fazem
jus à remissão.

Aos que honraram seus compromissos
estatutários, durante estas quatro décadas
ininterruptas, nossos parabéns.
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Agenda CIENTÍFICA

PARABÉNS!

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

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

PONTO DE ENCONTRO
12/11 – Pércio e Banda
19/11 – Sol Brasil
26/11 – Cia. da Música

Agenda SOCIAL BEM-VINDOS – A AMS saúda os no-
vos associados da entidade. Bem-vin-
dos Dr. Faustino Pacheco Filho, Dr.
Maurício Yacoub Alves Pamplona e
Dr. Wagner José Riva. A AMS é do
associado!

� 03/11 – Depto. de Geriatria, aud. II,
às 20 horas. Reunião da ABRAZ (cui-
dadores e familiares de pacientes por-
tadores da Doença de Alzheimer).
� 04/11 – Depto. de Psiquiatria, Pina-
coteca, 20 horas. Curso de Psicopa-
tologia, Dr. Ronaldo F. Aguiar.
� 05 e 06/11 – 2º Curso de Mastologia
no Consultório de Ginecologia, aud. I,
19 horas.
� 11/11 – Depto. Psiquiatria, Pinaco-
teca, 20 horas. Curso de Psicopatolo-
gia.
� 18/11 – Depto de Oftalmologia, aud.
I, 19h30. “Glaucoma”, Dr. Paulo Au-
gusto Arruda Melo.
� 18/11 – Depto. Psiquiatria, Pinaco-
teca, 20 horas. Curso de Psicopatolo-
gia.
� 19/11 – Depto. Comitê Multidiscipli-
nar do Sono, aud II, 20 horas.
� 25/11 – Secretaria Municipal de Saú-
de/Depto. Vigilância Sanitária, aud. I,
19 horas.
� 26/11– Depto. de Clinica Médica,
aud. II, 20 horas.
� 30/11 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 horas.

ODepartamento de Assuntos Comu-
nitários da AMS promoveu na sex-

ta-feira, 5 de novembro, mais uma Noite
da Pizza em prol do “Projeto Menina-Mãe”
– Núcleo de Apoio às Adolescentes Grá-
vidas. Foi o 16º evento com renda rever-
tida ao premiado projeto, que promove
qualidade de vida, educação e benefíci-
os (físicos, psicológicos) para as futuras
mães que são adolescentes.

Os encontros do Projeto Menina-Mãe
acontecem toda sexta-feira na AMS, das
14 às 18 horas. Conforme destaca a di-
retora, Dra. Lourdes Teixeira Henriques,
já foram atendidas 76 meninas-mães.

AMS realiza 16ª Noite da Pizza
“Acompanhamos as jovens mesmo após
o nascimento dos bebês, até que com-
pletem um ano de vida e estejam saudá-
veis”, contou. “Noventa por cento das
mães amamentaram no peito até o sex-
to mês e 70% tiveram parto normal”.

O projeto conta com 20 voluntárias,
entre médicos, dentistas, psicólogas,
instrutoras corporais, uma fisioterapeu-
ta, eutonista, além de rede de amamen-
tação. Há ainda a colaboração de arte-
sãs que ensinam trabalhos manuais para
as meninas, para que tenham uma ren-
da extra. Mais informações no site
www.projetomeninamae.com.br

Projeto Menina-Mãe

FOTOS AMS

A diretora Dra. Lourdes e voluntárias do Projeto: artesãs ensinam trabalhos manuais
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FOTOS FRANCISCO ARRAIS

Dra. Maria Neusa
Gouvea recebe

homenagem da AMS
das mãos do Dr.

Raimundo Macedo

Associados
homenageados
por 40 anos de
contribuição,
tornando-se
sócios remidos

Dr. Lucas Leal e esposa Dra. Gisele, Dra. Roselena
Leal, Dr. Álvaro Norberto e esposa Dra. Rosana

Dr George Bitar,
discursando em
nome dos
colegas remidos

FLASHES DO DIA DO MÉDICO...

Dr. Gilberto
Guimarães, Dr.
Claudino Guerra,
Dr. Antonio
Monteiro, Dr. José
Luiz Barbosa e Dr.
Antonio Ventura

Dr. Messias Elias e esposa Sra. Albertina


