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70 anos: Câmara homenageia AMS

Numa iniciativa do vereador Braz
Antunes Mattos, no dia 13 de
novembro a Câmara de Santos

prestou homenagem à Associação dos
Médicos de Santos, pelos 70 anos de
fundação. A solenidade foi realizada na
Sala Princesa Isabel, no Paço Munici-
pal. Presentes à mesa, dr. Arnaldo Lou-
renço, dr. João Sobreira, vereador José
Lascane, dr. Octacílio Sant’Anna e dr.
Wanderley de Souza.

FOTOS AMS

Ao saudar a AMS, Mattos afirmou que
“em seus 70 bem vividos anos de exis-
tência, a AMS tornou-se uma das mais
respeitadas entidades da nossa região,
tanto pelo seu próprio significado social
quanto por sua inserção na vida comuni-
tária”.

O vereador recordou que a AMS sur-
giu em 1939, no dia 7 de setembro, a
partir de um sonho do médico Patologis-
ta Samuel Augusto Leão de Moura, um

dos grandes nomes da Medicina santis-
ta, juntamente com diversos outros pro-
fissionais de valor e de consciência.

Ao final, após frisar que o tributo era
extensivo a toda a classe médica, afir-
mou: “Presto também minhas homena-
gens, em nome da Câmara Municipal de
Santos, ao dr. João Sobreira de Moura
Neto, que desde 2008 preside a entida-
de com absoluta competência e serie-
dade, bem como a toda a sua diretoria”.

Sessão solene na Sala Princesa Isabel do Legislativo contou com a presença de diretores e autoridades municipais

A diretoria da AMS deseja a todos os colegas, familiares e funcionários
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, sob a proteção de Deus.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO 2010!
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Editorial
Caros colegas
Chegando ao final do ano, devo fazer

um retrospecto das nossas atividades. Con-
fesso que me abate um sentimento de tris-
teza por mais um ano que termina. Saudo-
sismo?

O que realizamos? Estamos realmente
comprometidos com a comunidade? E nos-
so lazer? Nossa qualidade de vida? Nossa
saúde?

Muitas perguntas que nos reportam às
promessas de um ano novo que se encon-
tra agonizando na senectude. E a nossa
AMS, firme e forte, reunindo semanalmen-
te a sua diretoria, continua aberta a todos
associados que desejam nos ouvir e saber
do nosso trabalho: a sede que continua o
seu processo de renovação; reuniões ci-
entíficas que se realizam através do de-
partamento científico e aproveito para con-
vidar os departamentos que ainda estão
inativos a se organizarem; vocês já visita-
ram o novo site? acessem e se surpreen-
dam com a modernidade e agilidade da nova
página; a menina dos olhos, o projeto “Me-
nina-Mãe” (perdoem a redundância) acom-

panhando adolescentes grávidas e dando
a elas condições de cuidarem de seus be-
bes; a área de recreação com piscina, qua-
dra poliesportiva (quase pronta) e a sala
de fitness; nossos jovens 70 anos bem
comemorados e homenageados pela Câ-
mara Municipal.

Faço aqui um parêntese para agrade-
cer a Unimed e Unicred, nossos eternos
parceiros nesse esforço renovadores e a
atuação do nosso diretor distrital, ponte in-
cansável com as nossas entidades maio-
res, APM e AMB, trazendo apoio e nos
engajando no movimento de classe a nível
nacional e, pasmem, no contexto ecológi-
co de preservação ambiental.

Um carinhoso abraço a nossos funcio-
nários, que colaboram e correspondem in-
cansavelmente as nossas solicitações, e
termino dizendo que nada como o trabalho
para renovar, e que o amor floresça em
nossos corações como dádiva mais valio-
sa de todo o Universo.

Feliz Natal, Feliz 2010.
Sonia Maria Ferrero
2ª Vice-Presidente

AAssociação Paulista de Medi-
cina (APM) recebeu, no dia 28

de novembro, a Conferência Dou-
tores do Ambiente, organizada pela
Associação Médica Brasileira, Ins-
tituto Saúde e Sustentabilidade e
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. Na abertura, o presidente da As-

APM: Conferência Doutores do Ambiente
REPRODUÇÃO

sociação Médica Mundial (WMA),
o canadense Dana H. Hanson
(foto), reafirmou que as mudanças
climáticas são o maior desafio
para a saúde pública no século XXI.
Representando a AMS, estiveram

presentes o dr. João Sobreira de Moura Neto
e dr. Aristides Rodrigues Júnior.
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O dr. Arnaldo
Duarte Louren-
ço participou do
XXVI Congres-
so Brasileiro de
Arritmias Cardí-
acas, realizado
de 25 a 28 de
outubro, em
Campinas, no
Interior de São
Paulo. Na opor-

tunidade, foi lançado o livro “Marcapasso
de A a Z”, de autoria do dr. Celso Salga-
do de Melo, com coordenação dos drs.
José Carlos Pachón Mateos, Oswaldo
Tadeu Grego e Otaviano Silva Jr., e que
tem o dr. Arnaldo como um dos colabo-
radores no artigo de abertura “A fantásti-
ca história da eletroterapia e estimulação
cardíaca artificial”.

Dr. Celso e dr. Arnaldo no XXVI
Congresso de Arritmias Cardíacas

FOTOS REPRODUÇÃO

Livro é lançado
em Congresso

Ocasal dr. Sérgio Luciano, diretor da
AMS, pediatra, e dra. Gisele Prata

Real, dentista e artista plástica, repre-
sentou o Brasil no Campeonato Mundial
de Esculturas em Areia, em junho, em
Leipzig, na Alemanha, convidado como
uma das oito melhores duplas do mun-
do. Além do Brasil, o evento teve repre-
sentantes dos EUA, Canadá, México,
Holanda, Irlanda, Finlândia, Alemanha,
Singapura e Japão. Segundo contaram
Sérgio e Gisele, durante um período de
apenas 5 dias, as duplas tiveram que
esculpir suas obras em três dimensões,
com uma altura mínima de 5,50 m.

Este ano o tema escolhido foi contos
infantis. Os brasileiros apresentaram a
obra “Bicho Papão no imaginário infan-
til”. No Brasil não há eventos similares,
nos quais os artistas têm que criar ou
reproduzir qualquer tema apresentado, o
que exige técnica e versatilidade no uso
dos blocos de areia.

Os alemães foram muito receptivos

ao casal de brasileiros, o que motivou
entrevistas para a TV, jornais e rádios, e
acharam diferente pessoas da área de
saúde (um médico e uma dentista) parti-
ciparem de um evento de esculturas,
quando a maioria é artista profissional.

Gisele Prata já representou o Brasil
em vários países da Europa e Japão e
também faz esculturas em outros mate-
riais, tais como bronze, pedra sabão,
argila, resina. Seus trabalhos podem ser
vistos em www.esculturasemareia.com

REPRODUÇÃO

Casal representa Brasil em
mundial de esculturas em areia

Agenda CIENTÍFICA

� 01/12 – Depto. de Dermatologia, aud. II, 20
horas. Discussão de Casos Clínicos.
� 04/12 – Secretária Municipal de Saúde de
Santos, aud. I, 8 horas. “DST na Rede de Saú-
de: Um Desafio Permanente”.

� 05/12 – Depto. de Cardiologia e SOCESP,
aud. II, 9 horas. “Cardiopatias congênitas.
Enfoque no cardiologista clínico e no pediatra.”
� 10/12 – Depto. de Geriatria, aud. II, 20 horas.
Reunião da ABRAZ (cuidadores e familiares de
portadores da doença de Alzheimer).
� 16/12 – Depto. de Dermatologia, aud. II, 20
horas. Discussão de Casos Clínicos.

Jornal de Kiel destacou participação
de brasileiros na Alemanha
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Nosso associado conta com mais
uma ferramenta para manter-se
atualizado. O novo layout do site

oficial da AMS facilita a interatividade
e informa os serviços prestados,

como a relação atual dos convênios
com empresas e profissionais.

ACESSE O SITE DA AMS

www.ams.org.br

Ocorreu de forma impecável a Noite
da Pizza, em 6 de novembro, pro-

movida pelo Departamento de Assuntos
Comunitários da AMS, em prol do “Pro-
jeto Menina-Mãe”.

A diretora Lourdes Teixeira Henriques
contou que o trabalho dos voluntários foi
exemplar e demonstrou que estão cada
vez mais engajados, trabalhando com
alegria e bom humor. “Agradecemos a
todos que de alguma forma colaboraram

para o êxito do evento. Esperamos con-
tar com todos para a próxima edição, em
5 de março de 2010”, afirmou Lourdes
Henriques.

Para o dia 5 de dezembro o Departa-
mento de Assuntos Comunitários progra-
mou a Festa de Natal do Projeto Meni-
na-mãe: “Receberemos nossas adoles-
centes e seus bebês, que serão presen-
teadas por Papai Noel e o Coral da Igreja
dos Passos”.

Noite da Pizza, impecável!
Muitas pessoas, venda de doces e bijuterias garantiram arrecadação recorde

FOTOS SILVIA REGINA

A Associação dos Médicos de San-
tos recebeu sábado, 28 de no-

vembro, o professor Miguel Srougi,
para discorrer sobre Próstata. Consi-
derado a maior autoridade em câncer
de próstata no Brasil, só nessa afec-
ção o dr. Srougi realizou mais de 3.200
intervenções. Estatisticamente, é o ter-
ceiro no mundo ao longo de quase três
décadas, suplantado apenas por dois
americanos.

Dr. Srougi iniciou a preleção roman-
ceando a amizade fraterna que San-
tos lhe traz: Yara, sua esposa, san-
tista, que lhe deu dois filhos; e tam-
bém pela amizade que nutre pelos inú-
meros pacientes desta cidade, que
foram por ele operados. Há 10 anos
não vinha para cá e enalteceu a bele-
za e o progresso da cidade.

Uma das glórias da medicina bra-
sileira, no que diz respeito à Urologia,
dr. Srougi constantemente ensina a
seus residentes para compreender
que ela não é infalível e não devem se
sentir onipotentes. Dr. Srougi tem a
simplicidade daqueles que muito sa-
bem e a humildade, rara, de amar
seus pacientes!

Manoel Ramos, 1º Tesoureiro
da AMS, e Neide Ramos.

Dr. Srougi fala
sobre Próstata

Adiretoria da AMS saúda os novos as-
sociados que passaram a integrar

os quadros da entidade. Bem-vindos drs.
Thiago Martins Rodrigues Arico, Jorge
Thadeu Rogas de Oliveira Santos e José
Luiz Santos de Faria. A AMS é do asso-
ciado!

NOVOS
associados!

O s convites e reservas para mé-
dicos sócios e familiares podem

ser feitas até o dia 21 de dezembro.
Sócios pagam R$ 65,00 e não-sócios
R$ 80,00. Maiores informações na se-
cretaria da AMS.

Reveillon na

barraca de Praia

AAMS registra, com pesar, o faleci-
mento do associado dr. Irahy Pedro

D’Alcântara Gomes de Souza, no último
dia 8 de novembro. Dr. Irahy ocupou car-
go na diretoria da AMS, participando da
Comissão de Sindicância, nos anos de
1964 e 1965.

Saudades

Sempre às sextas-feiras, a partir das
20h30, tem Ponto de Encontro na

AMS. Está cada vez melhor e mais ani-
mada a reunião informal dos associados,
amigos e familiares, para ouvir boa mú-
sica, bater papo e saborear petiscos do
Buffet Rosely. Em dezembro confira a
programação: 11 - &ol Brasil; 18 - Autên-
tico Bossa Trio.

Ponto de Encontro


