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D
ia 18 de outubro, os médicos da região reunidos

     na sede da AMS, em sessão solene, comemora-
ram o Dia do Médico. Presentes à mesa: dr. João So-
breira, dr. Octacílio San’anna, dr. Arnaldo Lourenço, dr.
Flávio Florenzano, dr. Raimundo Macedo.

Na ocasião foram homenageados seis colegas: dr. Ewaldo Bolívar de
Souza Pinto, dr. Luiz Carlos Pinto Dias Ferraz, dr. Walter Nei Nascimen-
to, dr. Jarni Melo Torres, dr. Edison Aléssio e dr. Natal Marques Silva.

O dr. Ewaldo fez
discurso em nome dos
colegas homenagea-
dos.

Após a cerimônia,
Sindimed e AMS ofe-
receram coquetel aos
presentes, com músi-
ca do Autêntico Bossa
Trio, formado pelos
colegas Fernando
Bonfim, João Guido e
Manoel Florêncio.

AMS, SINDIMED
E CRM
COMEMORAM
DIA DO MÉDICO

D
 ia 13 de novembro, às 19 horas, a
AMS será homenageada pelos

seus 70 anos de fundação em sessão
solene na Sala Princesa Isabel, na

Sessão na Câmara marca os 70 anos da AMS

Câmara Municipal de Santos. A iniciati-
va é do vereador Braz Antunes Mattos, a
quem muito queremos. Contamos com
a presença dos colegas em mais este

Dr. Ewaldo falou em nome dos homenageados Associados prestigiaram sessão na sede da AMS

Mesa dos trabalhos foi constituída por dirigentes da categoria

FOTOS SILVIA REGINA

momento histórico de nossa associa-
ção, para reverenciarmos a luta dos pi-
oneiros que em 7 de setembro de 1939
transformaram o sonho em realidade.



Agenda SOCIAL

PROJETO MENINA-MÃE
� 06/11 – Noite da Pizza
� 05/12 – Festa de Natal

� A diretoria da AMS parabeniza os aniver-
sariantes do mês de novembro, cuja rela-
ção completa está em nosso site
www.ams.org.br
� Sempre às sextas-feiras, a partir das
20h30, tem Ponto de Encontro na AMS. Está
cada vez melhor e mais animada a reunião
informal dos associados, amigos e familia-
res, para ouvir boa música, bater papo e sa-
borear petiscos do Buffet Rosely. Em no-
vembro confira a programação: 13 - &ol Bra-
sil; 20 - Cia. da Música; 27 - Zona Franca.
� Colegas, comuniquem a secretaria sobre
defesa de teses e obtenção de títulos, para
que possamos programar divulgação no In-
formativo AMS.

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.

Ato médico

A
 diretoria da AMS saúda o novo as-
sociado que passou a integrar os qua-

dros da entidade. Bem-vindo dr. Lucas
Pedroso Fernandes F. Leal, cirurgião ge-
ral. A AMS é do associado!

NOVO

associado!
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Editorial

O dia 21 de outubro de 2009 entrou para
a história da medicina brasileira. Com suas
primeiras faculdades fundadas no século
XIX, as atribuições da profissão de médi-
co ainda não estavam regulamentadas pela
lei. E que dificuldade para fazê-lo. Foi pre-
ciso que colegas médicos que são parla-
mentares, independentemente de partidos,
se unissem. Entre eles se destacam: Eleu-
ses Paiva, Ronaldo Caiado, Tião Viana. Foi
necessário demonstrar o óbvio, a medici-
na deve ser exercida pelos médicos. É cla-
ro que respeitamos e necessitamos as vá-
rias profissões envolvidas com a saúde,
mas, com regras claras, serão todos be-
neficiados, principalmente os pacientes. João Sobreira de Moura Neto

Quero ressaltar que essa luta foi tra-
vada pelos médicos representados por
todas as suas entidades, AMB, FENAM,
CFM, CREMESP, APM, SINDICATO DOS
MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de outros estados. Estamos todos de
parabéns. Nesse momento vemos clara-
mente o papel dessas entidades e a im-
portância de nelas participarmos e darmos
o nosso apoio. Temos outras bandeiras,
a CBHPM, o salário mínimo de médicos,
a emenda 29. Queremos uma saúde me-
lhor para a população.

A luta continua.

Da DIRETORIA



� 05/11 – Depto. de Geriatria, aud. II,
20 h. Reunião da ABRAZ (cuidadores
e familiares de portadores da doença
de Alzheimer).
� 11/11 – Laboratório Novo Nordisk,
aud. II, 20h. Palestra: “Insulinização
na parte clínica”, dr. Roberto Betti.
� 12/11 – Depto. de Oftalmologia, aud.
II, 19h30.
� 12/11 – EDUCOST, aud. II, 20 h. Pa-
lestra: “Qualidade de Vida na Terceira
Idade, atualização terapêutica em dor
Osteomiarticular Crônica”, dr. João
Francisco Marques Neto.
� 18/11 – Depto. de Dermatologia,
aud. II, 20 h. Discussão de Casos Clí-
nicos.
� 24/11 – Dermalis Distribuidora de
Produtos para Saúde, aud. I, 19h30 –
Workshop.
� 25/11 – Depto. de Pediatria, aud. II,
20 h.
� 26/11– Depto. de Oftalmologia, aud.
II, 19h30.
� 27/11 – Secretária Municipal de Saú-
de – Vigilância Epidemiológica, aud.
I, 8 às 18 h.
� 28/11 – Depto. de Dermatologia,
aud. II, 8 h. Palestra “Tratado de Der-
matologia conversando com autores e
editores”, prof. dr. Paulo Criado (Fa-
culdade Medicina USP).
� 28/11 – Depto. de Urologia, aud. I,
9h30. Laboratório Apsen – “Últimos
Avanços Mundiais no Tratamento de
Câncer da Próstata e Bexiga”, prof. dr.
Miguel Srougi.

AMS AMS AMS AMS AMS Informativo 33333

Agenda CIENTÍFICA

O
projeto de lei
7.703/06, que

regulamenta a medi-
cina (ato médico) foi
aprovado na noite de
21 de outubro pelo
plenário da Câmara
dos Deputados, em
Brasília. O texto de-
fine as atividades pri-
vativas dos médicos,
preservando esta e
as demais profis-
sões da área de saú-
de.

A redação que irá
agora para confirmação no Senado e
sanção presidencial é a do relatório do
deputado Eleuses Vieira de Paiva, que
havia sido aprovado por unanimidade na
Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, no dia 14 de outubro.

Duas emendas apresentadas no ple-
nário e diversos destaques foram rejeita-
dos, assim como ficou mantido como ato
privativo dos médicos a emissão de di-
agnósticos citopatológicos.

Durante 7 anos a matéria tramitou no
Congresso Naci-
onal, tendo sido
aprovada no Se-
nado em 2006.
Na Câmara, teve
parecer favorável
também na Co-
missão de Traba-
lho, de Adminis-

CFM

Deputados aprovam ato médico

tração e Serviço Público e na Comissão
de Educação e Cultura. Em todo este
período, houve inúmeros debates e reu-
niões entre os diversos atores da área
para que se chegasse a uma proposta
consensual e suprapartidária.

Dezenas de médicos acompanharam
a votação em sessão extraordinária na
Câmara, inclusive o presidente da Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM), dr.
Jorge Carlos Machado Curi, os presiden-
tes do CFM, dr. Roberto Luiz d’Avila,

FENAM, dr.
Paulo de Argollo
Mendes, AMB,
dr. José Luiz Go-
mes do Amaral,
e CREMESP,
dr. Henrique
Carlos Gonçal-
ves.

Deputados na região votaram com os médicos

A AMS agradece as importantes

votações dos deputados federais da

Baixada Santista: Beto Mansur e

Márcio França. Muito obrigado.

Muito obrigado!
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O
cardiologista dr. Arnaldo Duarte Lou-
renço, diretor da APM e ex-presi-

dente da AMS, proferiu palestra na Audi-
ência Pública da Comissão Especial de
Vereadores (CEV) que discutiu a criação
de incentivos fiscais às academias físi-
co esportivas de Santos.

Dr. Arnaldo detalhou o funcionamen-
to do coração e ressaltou os benefícios
da atividade física sobre ele e o organis-
mo em geral. Demonstrou que por meio
do exercício físico se melhora o condici-
onamento cardiovascular, evitando infar-
tos, hipertensão arterial e até insuficiên-
cia cardíaca, ou ajudando a compensá-
las.

POESIA - Por ocasião do Dia do Mé-
dico, o dr. Arnaldo Lourenço elaborou a
seguinte poesia:

Dr. Arnaldo profere

palestra na Câmara

A
Creche Padre Lúcio
Flório, no Morro José

Menino, foi recebida pela
segunda vez em nossa
sede. A primeira vez foi na
Festa de Natal do ano pas-
sado e agora, na Festa do
Dia das Crianças, em mais
um evento do Departamen-
to de Assuntos Comunitá-
rios da AMS.

O Departamento atua
tanto como responsabilida-
de social, com o “Projeto
Menina-Mãe”, quanto
como assistencial, com a
Festa de Páscoa, Dia das Crianças e
Natal.

“Foi muito emocionante receber ino-

Dia das Crianças na AMS

centes crianças de 2 a 6 anos de idade
em nossa sede”, comentou a diretora
Lourdes Teixeira Henriques. “Só partici-

pando para entender o sig-
nificado”.

Colegas, associados ou
não, venham se unir a nós.
É muito pouco que fazemos
e tanto que recebemos.
“Fica sempre um pouco de
perfume nas mãos que ofe-
recem rosas!”, finalizou Lour-
des.

Voluntários de nosso

grupo de teatro

animaram a garotada

Crianças tiveram um dia diferente na AMS
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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 COM NOVO LAYOUT

www.ams.org.br

Minha profissão é paixão,

Feita com muito estudo,

Ao longo de toda a vida,

No passado, presente e futuro!

Desde os bancos da faculdade,

Já nos entregamos bastante,

Para sabermos os mistérios da vida,

Da saúde e da doença, constante.

Essa paixão é nata,

Incorpora cada doutor,

Que faz da medicina,

Um sacerdócio, com muito amor!

A abnegação pelos pacientes,

Seja qual doença for,

Nos faz trabalhar muito,

Para aliviar o seu sofrimento, sua dor!

Curar, nem sempre é possível,

Mas, tentar nunca é demais,

Pois na medicina,

Sempre queremos mais!

Quantas novas técnicas surgem,

Para a vida prolongar,

Não servindo só para isso,

Mas também a qualidade de vida melhorar!

Minha profissão: médico


