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CLASSE MÉDICA INICIA MOBILIZAÇÃO

D ia 18 de agosto, os
representantes do
Sindimed e AMS

reuniram-se na sede da AMS
para darem início na nossa
região à mobilização que
está sendo organizada em
nível nacional pelas
entidades médicas máximas:
Associação Médica
Brasileira, Conselho Federal
de Medicina e Federação
Nacional dos Médicos.
Reuniões serão agendadas
com as diversas
especialidades médicas.
Dia 18 de outubro - Dia do
Médico - programa-se grande
manifestação da classe.Dr. João Sobreira, presidente da AMS, e Dr. Álvaro Norberto, presidente do Sindimed
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Editorial
Estamos mais uma vez iniciando mo-

bilização da classe médica. Sabemos que
as dificuldades são muitas, mas o maior
desafio é vencer a descrença dos colegas,
principalmente os mais antigos, que estão
cansados de ver esse filme. Entretanto, no
momento temos um diferencial, o movimen-
to vem com uma grande união das entida-
des médicas máximas, AMB, CFM e
FENAM, que estão coordenando o mesmo.
Outro fato muito importante é que a estra-

João Sobreira M. Neto
Presidente

tégia de luta será a partir das especialida-
des médicas, com melhores resultados
esperados. Já temos o diagnóstico, sabe-
mos o que queremos. Quaisquer que se-
jam as estratégias adotadas para atingir-
mos nossos objetivos tudo começa com a
presença dos colegas nas reuniões. Basta
de reclamações, vamos à ação.

AVII Jornada de Cirurgia da Regional Lito-
ral do CBC - II Encontro do Clube Be-

nedito Montenegro e a XV Jornada de Cirur-
gia Vascular da Santa Casa de Santos e
Disciplina de Cirurgia Vascular da UNIMES

foram realizadas nos dias 24 e 25 de agosto, na sede da AMS, com organização do Prof.
Dr. Carlos Henrique A. Bernardes, Dr. João Carlos M. V. Guido e Dr. Osvaldo Júnior B.
Marques. O evento foi um grande sucesso e teve a presença maciça de colegas.

Jornadas de Cirurgia
geram interesse

A AMS esta elaborando um Indicador
Médico para o associado, cujas infor-

mações serão impressas e colocadas no
site da entidade – sem qualquer ônus

AMS elabora Indicador Médico
para o associado. Para isso, solicitamos
sua autorização para fazer a inserção de
seu nome, CRM, especialidade, endereço
e telefone do consultório.

AMS

Dr. Oswaldo Marques, Dr. João Guido, Dr.
Carlos Henrique, Dr. Paulo Kassab, Dr.
Claudio Bresciani e Dr. Alfredo Petty



AAMS saúda a nova associada da en-
tidade. Bem-vinda Dra. Maira Seidel.

A AMS é do associado!

Nova associada
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Apartir dessa frase gostaria de denun-
ciar a falência cultural e intelectual

que está tomando conta de nossa civili-
zação. Se nos ativermos ao momento em
que vive o Brasil em sua fase pré-eleito-
ral, dói profundamente observarmos al-
guns candidatos, talvez a maioria, e o
nível da propaganda exposto na mídia. É
comum afirmar-se que a qualidade dos
postulantes a cargos públicos é propor-
cional ao da população. Se a premissa
for verdadeira estamos em uma decadên-
cia que deve soar como um alerta urgen-
te. Concordo que no homem atual a ca-
pacidade de pensar caiu a um nível
preocupante, criando dessa forma uma
população moldável e apática intelectu-
almente. Muitos alegam que o motivo
seria o excesso de trabalho e ocupações.
Acredito muito mais que a nossa socie-
dade impõe uma exigência de consumo
elevada, colocando essa condição como
indispensável para a conquista da felici-

dade. Ouvimos quase que diariamente
que precisamos comprar o máximo para
que o Brasil volte a crescer. Pobre ser
humano transformado apenas em um
consumidor voraz, com excesso de ocu-
pações e de ideias vazias. Mesmo em
seus momentos de lazer, preenche-os
com uma completa inatividade ou distra-
ções que não exigem qualquer esforço
intelectual. Estamos criando um ser apá-
tico culturalmente, mesmo que trabalhe
exaustivamente e tenha sucesso em sua
carreira, mas incapaz de momentos de
reflexões, de criar, de discutir ideias ou
de apenas manter algum tipo de discus-
são acima do superficial e do vazio. Pre-
ocupa-me quando os meios de comuni-
cação manipulam esses mesmos indiví-
duos, criando ideias sem quaisquer re-
flexões sobre as mesmas. Algo neces-
sita ser feito, não passeatas ou movimen-
tos de aglutinar pessoas em torno de
ideias, mas, talvez, o primeiro passo
seria pedir apenas um momento de con-
centração para que possamos refletir
sobre o queremos de nós, para nós e
para a vida.

Dr. Dirceu Calió Rolino, e-mail
d.rolino@uol.com.br

“A partir do momento que toma-
mos consciência de um fato tornamo-
nos também responsáveis”

Decadência intelectual
DIRCEU CALIÓ ROLINO � 01/09 – Depto. de Geriatria, aud. II,

às 20 h. Reunião da ABRAZ (cuidado-
res e familiares de pacientes portado-
res da Doença de Alzheimer).
� 02/09 – Depto. de Psiquiatria, aud.
II, 20 h. “Atualizações em THB”, Dra.
Lena Nabuco de Abreu.
� 10/09 – Depto. de Acupuntura, aud.
II, às 20 h. “Distúrbios do Sono”.
� 15/09– Depto. de Dermatologia, aud.
II, às 20 h. Discussão de Casos Clíni-
cos.
� 16/09 - Depto. Psiquiatria, aud. II,
às 20 h. “Depressão e Cognição”.
� 17/09 – Depto. de Acupuntura, aud.
II, às 20 h. “Distúrbios do Sono”.
� 21/09 – Depto. de Geriatria, aud. I,
17 h. Dia Mundial de Alzheimer.
� 24/09 – Depto de Acupuntura, aud.
II, 20 h. “Distúrbios do Sono”.
� 28/09 – SOGESP, aud. II, 20 h.
� 30/09 – Congresso Médico Científi-
co da Liga da UNIMES, aud. I, às 8 h.
� 30/09 – Depto. Psiquiatria, aud. II,
às 20 h. “Esquizofrenia”.

Agenda CIENTÍFICA

Agenda SOCIAL

� 25/09 – Baile de Aniversário
PONTO DE ENCONTRO
Sexta-feira, a partir das 20h30, reunião
informal dos associados, amigos e
familiares, para ouvir boa música etc.
� 10/09 – Cia da Música
� 24/09 – Autêntico Bossa Trio

PARABÉNS!

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

bro, cuja relação completa está em
nosso site www.ams.org.br
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D ia 19 de agosto,
após ser
totalmente

reformulado, foi
entregue ao associado o
novo Piano Bar da AMS.
O espaço passou a ter
local exclusivo para o
piano e palco para os
músicos, visando
proporcionar melhor
acústica, num ambiente
muito acolhedor. Os
conjuntos musicais
formados por médicos e
amigos irão se alternar
às sextas-feiras.

Didi ao violão Sras. Eliana Ferraz e Waldirene Siqueira

Os músicos
Beda,
Fernando
Calipo,
Edilberto
Abrão e
Ricardo
Paulino

O novo
Piano Bar
da AMS

FOTOS AMS


