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Medicina um bem que sempre dura
Uma mania que não tem cura!

Natal é lembrar amigos
 que ficam presentes 

no coração.
Natal é desejar os melhores 
votos de Boas Festas a quem 

queremos bem!

Homenagem a todos...

Ato Médico
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé
Presidente do CREMEC

Pág. 02

Hepatite A
Dr. Dias Jr.

Pág. 03

AMC
Resumo das ações da CBHPM
Dr. Florentino Cardoso

Pág. 04

AMC
Dia do Médico

Pág. 05

Clube do Médico
Editorial
Dr. Wilson Pinheiro

Pág. 06

SIMEC
Comenda Sindical Médica
DR. FRANCISCO MONTEIRO

Pág. 07

Nesta Edição

Ano I - Nº 02 - NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004

Iniciativa do Clube do Médico de Fortaleza 

FORTALEZA - CEARÁ

ATO MÉDICO
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé
               Pres. do CREMEC

Pág. 03

“Feliz Natal e Próspero Ano Novo! São os votos da Junah Editores e Fazendo Arte”
Para anunciar, basta ligar: Fonefax: (85) 3254.4051 - 8815.4233



CREMEC - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO CEARÁ
p s i c ó l o g o s ,  o d o n t ó l o g o s ,  com diversa competência e distinta importantíssima estratégia de ESCLARECENDO E f isioterapeutas, nutr icionistas, forma de atuar? ampliação da atenção à saúde, de 
terapeutas ocupacionais, etc.) só Temos o maior respeito pelos consolidação do Sistema Único de DIVULGANDO: poderão exercer seu trabalho se os outros profissionais de saúde e Saúde, mas cujas distorções devem 
p a c i e n t e s  f o r e m  a  e l e s  reconhecemos a importância do ser corrigidas , que as crianças sejam O ATO MÉDICO encaminhados pelos médicos. trabalho em equipe, tendo sempre destinadas ao atendimento por parte 
Afirmam, ainda, que os médicos como objetivo maior proporcionar a de profissionais não médicos, sob a 

ramita no Congresso Nacional querem ser chefes de tudo e se melhor atenção à saúde dos justificativa de que se trata de “casos 
um Projeto de Lei para apoderar do campo profissional dos pacientes. Contudo, é imprescindível mais simples”.  Estas, sim, são 
regulamentar o Ato Médico, ou outros integrantes da área da saúde. que respeitemos o princípio da situações que contrariam o bom 

melhor, para regulamentar a É preciso que as coisas sejam especificidade das profissões, de s e n s o  e  v i o l a m  o  p r e c e i t o  
profissão médica. Trata-se de uma postas nos seus devidos lugares. O forma que nenhum profissional esteja constitucional de que saúde (de boa 
proposta simples e sucinta que, no projeto de lei do ato médico não realizando o que é da competência do qualidade) é um direito de todos. Não 
essencial, diz o seguinte: contém qualquer dispositivo que outro. aceitamos que seja estabelecida uma 

1. Diagnosticar e tratar doenças restrinja o campo de trabalho dos A d e m a i s ,  c o n s i d e r a m o s  Medicina pobre para pobres. 
são atos exclusivos dos médicos outros profissionais de saúde. Diz inaceitável que se queira fazer Por tudo isto, concluímos: 
(ressalvado o campo de atuação dos apenas o que é do conhecimento de atendimento à saúde da população d e v e m o s  s e r  f a v o r á v e i s  à  
odontólogos). toda a humanidade há pelo menos sem a participação do médico. Vemos Regulamentação da Profissão 

2. Os serviços médicos devem 2.400 anos, ou seja, que diagnosticar como absurdo que haja Casa de Médica; devemos dizer SIM AO ATO 
ser chefiados por médicos. enfermidades e fazer o respectivo Parto sem médico; ou a existência de MÉDICO.

Não obstante a singeleza e a t ratamento dos doentes são equipe do PSF sem 
obviedade de sua formulação, o atividades realizadas pelo médico. médico; ou, ainda no 
projeto de lei do ato médico Postula, ainda, que quem deve P r o g r a m a  d e      
despertou, entre os membros de chefiar, por exemplo, um serviço de S a ú d e  d a  
outras profissões da área da saúde, clínica médica, ou de cirurgia, ou de F a m í l i a   
uma reação sem precedentes, cardiologia é um médico. Em que esta 
marcada pela animosidade e pela parte dessas afirmações podemos 
realização de atos de protesto que encontrar algo que seja prejudicial, 
incluíram passeatas, até mesmo aqui desrespeitoso ou ofensivo aos 
em Fortaleza. Listas são enviadas componentes das outras profissões?
pelo correio eletrônico, ou passam de As demais profissões da saúde 
mão em mão visando colher milhares têm suas leis específicas, definindo, 
de assinaturas contra o projeto. E, o inclusive, os atos privativos de cada 
que é pior, a oposição a uma idéia uma delas. Por que só a Medicina não 
acaba por se transformar em um teria direito a uma lei regulamentando 
verdadeiro movimento contra os sua atividade? A quem interessa 
médicos. manter uma situação em que 

Parece que a aprovação do pacientes, independentemente da 
projeto trará como conseqüência uma gravidade de suas manifestações 
hecatombe, o final dos tempos, o clínicas, são encaminhados a 
Armagedon. A luta contra o ato qualquer profissional de saúde, 
médico  tornou-se uma bandeira indistintamente? Afinal, a formação 
nacional de pessoas mal informadas acadêmica e técnico-científica é igual 
e outras mal-intencionadas que para todos os profissionais de 
dizem, em alto e bom som, que após a saúde? Existe uma única profissão, 
aprovação da nova lei os outros um só profissional de saúde? Ou, o 
p r o f i s s i o n a i s  ( e n f e r m e i r o s ,  que é evidente, vários profissionais, 

T

Dr. Ivan de Araújo Moura Fé
Presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Ceará 
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O Hospital Otoclínica quer vê-lo sempre melhor.
Com UTI, amplia-se para atendimento médico-hospitalar de alta complexidade.

Instalações e equipamentos modernos, equipe médica de alto nível e consultas 
24h,fazem nossa credibilidade ser ainda maior.

Conheça nossos serviços e examine você mesmo a qualidade da assistência que 
oferecemos.

MAIOR CONFORTO COM NOVAS INSTALAÇÕES
UTI
Oito leitos modernamente equipados e estrutura física humanizada.

Centro Cirúrgico
Seis amplas salas com aparelhos e instalações de alta tecnologia. Sala de recuperação 
com 06 leitos monitorizados. Conta com novo aparelho intensificador de imagem (arco 
cirúrgico).

Acomodação
Postos de enfermagem com confortáveis leitos de enfermaria e apartamentos com 
telefone, oxigênio, TV, cama elétrica, frigobar, ar-condicionado.

Pronto Atendimento
Plantão 24 horas em clínica médica e otorrinolaringologia.
Serviço de trauma-ortopedia.

TRATANDO A VIDA COM 
MAIS RESPEITO

HOSPITAL

ATENDEMOS AOS PRINCIPAIS CONVÊNIOS:
Av. Antônio Sales, 990 - Aldeota - Fortaleza/CE - Fone: (85) 3246.1133 - Fax: 3246.0475

Recepção

UTI

Recepção

APT°

Recepção

UTI

FACHADA

UTI

www.hospitalotoclinica.com.br



Recepção

Sala de recreação

portanto, antes que o próprio objeto como chupetas, mamadeiras sintomas mais comuns, podendo 
HEPATITE A paciente saiba que é transmissor da e brinquedos contaminados e a confundir a hepatite A com outras 

doença. transmissão de pessoa para doenças infecciosas.
O vírus se difunde nas fezes da pessoa é muito comum dentro de A imunização ativa com uma  hepatite é uma doença 

pessoa infectada em grandes famílias, instituições, escolas, vacina adequada, estimula o i n f l ama tó r i a  do f í gado 
quantidades nas etapas mais c reches, hosp i ta is e out ras vacinado a produzir anticorpos Acausada pelo v í rus da 
precoces da infecção. Os alimentos comunidades fechadas. protetores e uma resposta imune hepatite A (VHA). Na maior parte 
lavados com água contaminada A hepatite A é freqüentemente celular ativa de longa duração, dos casos, a doença é aguda e 
p o d e m  c o n d u z i r  o  a g e n t e  assintomática e, portanto, não similar ao da infecção.auto-limitada, acarretando em 
infeccioso. Frutos do mar são reconhecida especialmente em Uma vacina de referência imunidade de longa duração. 
importantes vetores, pois, em vida, lactentes e pré-escolares. A utilizada comercialmente é a vacina Porém, cerca de 15% das pessoas 
funcionam como filtros, através dos freqüência dos sintomas clínicos contra o vírus da hepatite A, a f e t a d a s  t ê m u m a d o e n ç a  
quais, circula grande quantidade de aumentam com a idade. Lactentes desenvolvida pela GSK Biologicals, recidivante ou prolongada durante 
água marinha eventualmente e crianças abaixo de seis anos de sendo esta a primeira vacina no muitos meses.
contaminada. Piscinas, lagos ou idade não mostram sintomas e mundo contra o vírus da hepatite A. Estima-se que mais de um 
outros recursos de recreação, sinais de infecção em 70% dos Sua administração é feita através milhão e meio de casos de hepatite 
quando superpovoados, podem casos. de duas doses da vacina com A ident i f icados c l in icamente 
conter material fecal, e portanto, ser O s  s i n t o m a s  s ã o  m a i s  intervalo de seis meses, a partir de ocorram todos os anos no mundo; é 
um veículo de contaminação. Além f r e q ü e n t e s  n o s  e s c o l a r e s ,  um ano de idade, conferindo uma uma doença altamente contagiosa, 
destes, o vírus da hepatite A pode adolescentes e adultos. Náuseas, imunidade de pelo menos dez anos.  onde a disseminação ocorre antes 
ser transmitido através de qualquer vômito e diarréia são, contudo, os do aparecimento dos sintomas e, 
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•Av. Barão de Studart, 730 - Fone: 3261.2166

•Av. Barão de Studart, 722 (P. Pediátrico) - Tel: 3261.2166

•Av. Treze de Maio, 1654 - Fone: 3281.5484

•Av. Bezerra de Menezes, 970 - Fone: 3281.3377

•Av. Oliveira Paiva, 2909 -   Fone: 3278.7161

•Av. Padre Valdevino, 800 - Fone: 3252.1909

•Rua Frei. Mansueto, 1200 - Fone: 3267.9231

•Av. Padre Antonio Tomás, 2067 - Fone: 3261.9332

•Av. João Pessoa, 4408 - Fone: 3494.5271

Dr. Yuri Vieira Cunha Picanço
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AMC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA CEARENSE

"Só o silêncio é grande  tudo mais dependências externas, aguardando é negada a satisfação do silêncio  Por oportuno não há neste 
é fraqueza." Vigni. por boas informações ou por um mesmo em seus momentos de comentário qualquer ação dirigida a 

Silêncio próximo a hospitais é retomo feliz de um seu ente querido aflição. Para que tanto barulho  se o alguém em especial ou instituição. 
recomendado até mesmo pela apanhado pela má-sorte? homem já possui demasiados Estamos apenas tentando colaborar 
legislação de trânsito. Isto se deve Centros cirúrgicos, UTI's, salas de motivos para padecimentos? para o restabelecimento do uso dos 
ao entendimento das autoridades de recuperação cirúrgicas, salas de partos, Contenhamo-nos em nossos bons cos tumes.  Todos nos  
quão prejudicial é o barulho para o já possuem, além dos lamentos do impu l sos  emo t i vos .  Ass im ,  beneficiaremos. Tentar nada custa.
homem, mormente o que agoniza doente em agonia  instrumentos certamente, estaremos contribuindo 
nas casas ditas de saúde. Silêncio ruidosos demais, a saber: monitores, para abreviar o restabelecimento da P S I U !  S I L Ê N C I O !  O S  
dentro dos hospitais é norma. compressores, serras elétricas  saúde de nossos semelhantes que P A C I E N T E S  E X I G E M  E  
Po r tan to ,  ba ru lho  s ign i f i ca  furadeiras, condicionadores de ar e sofreram o infortúnio em sua AGRADECEM.
desrespeitar os que sofrem e aparelhos outros necessários ao bom integridade fisica. Fiscalizemos nossa 
r e p r e s e n t a  t r a n s g r e s s ã o  à  desempenho profissional de uma conduta. Está valendo para todos 
legalidade. Ademais, gritar é ato "oficina de saúde". Acrescentar mais indistintamente, inclusive para mim 
pouco educado. barulho a estas sagradas dependências que, reconheço  sou muito barulhento.

Como entender gargalhadas é agredir o doente  e  ressaltemos  o Resta-nos lançar uma campanha 
sonoramente amplificadas ou doente é a razão pela qual se por silêncio nos hospitais e 
gritaria nos locais restritos aos constroem os hospitais - "templos" apelamos para o bom senso dos 
profissionais da saúde? Que hão de dedicados à promoção de saúde. promotores do bem-estar dos 
pensar os familiares dos pacientes Nos dias que correm, admitimos enfermos. Sempre há oportunidade 
que se encontram nos corredores e e lamentamos, ao homem moderno para corrigirmos nossos erros.

Dr. Paulo Ferreira - Médico do ICC.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM HOMEOPATIA POR ENTIDADES MÉDICAS

BARULHO HOSPITALAR  - CORRIGIR É PRECISO

RESUMO DAS AÇÕES DA CBHPM

esde que teve início, no começo do ano, a Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito da Amazônia Oriental-PA, Paranaguá-PR, Londrina-
mobilização da classe médica pela Federal) e também em Caxias do Sul (RS). Quanto PR, Recife-PE, Piauí, Rondônia, Natal-RN, Caxias Dimplantação da CBHPM já envolve 20 ao grupo Unidas, já houve acordo em 17 Estados e do Sul-RS, Florianópolis-SC, Santos-SP, Araraquara-

Estados com suspensão de atendimento (Alagoas, em quatro regionais paulistas (Acre, Alagoas, Bahia, SP, Guarulhos-SP, ABC-SP, Sergipe e Tocantins). 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Além disso, os Conselhos Confederativo da Unimed 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Minas Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande Norte, Rio Brasil e Deliberativo da Aliança Cooperativista 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Nacional Unimed aprovaram a implantação da 
Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins Tocantins (Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco e CBHPM no sistema de intercâmbio. A seguir, o 
e Distrito Federal), além da região de Caxias do Sul Baixada Santista, em São Paulo). Já o sistema movimento de implantação da CBHPM nos Estados.
(RS). Em relação à Fenaseg, há suspensão de Unimed contabiliza acordos em 28 singulares (Rio Assessoria de Imprensa da AMB
atendimento em 19 Estados (Alagoas, Amazonas, Branco-AC, Maceió-AL, Fortaleza-CE, Vitória-ES, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Norte-ES, Sul-ES, São Luís-MA, Imperatriz-MA, Belo 
Grosso, Mato Grosso Sul, Minas Gerais, Pará, Horizonte-MG, Divinópolis-MG, Viçosa-MG, 
Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Uberlândia-MG, Belém-PA, Federação das Unimeds 

 Unimed de Fortaleza, em final Nº 01/2001, de 03/04/2001, que a forma de equipe multiprofissional, e aprovação em concurso realizado 
d e  a g o s t o  d e  2 0 0 4 ,  explicita elementos como estrutura, sim com a lógica de atrair clientela para p e l a  A s s o c i a ç ã o  M é d i c a  Aaproveitando a remessa do titulação do corpo docente, carga c o m p o r  u m a  t u r m a  v i á v e l ,  Homeopática Brasileira. Isto impõe 

Demonstrativo de Pagamento dos horária etc., inexistindo, no prospecto financeiramente, capaz de garantir a assinalar que a conclusão do curso 
serviços prestados por seus médicos do curso, informação quanto ao manutenção do curso, quiçá dispondo não deveria possibilitar a outorga do 
cooperados, colocou um encarte de cumprimento desse dispositivo da os alunos no mesmo recinto de aula título de especialista ou o registro da 
uma folha contendo material de legislação de regência. para “otimizar” recursos didáticos. especialidade para fins de exercício 
d i vu lgação  do  V  Curso  de  Há estranheza quando se propaga Considerando que a homeopatia o u  c r e d e n c i a m e n t o  c o m o  
Especialização em Homeopatia, a ter nesse folheto que o mesmo destina a é especialidade médica, reconhecida especialista perante a Unimed ou 
in íc io  em 27 /08 /04 ,  com a  graduandos de quatro profissões, conjuntamente pelas entidades planos de saúde, bem como a 
apresentação de palest ra e termo aplicável a qualquer aluno de médicas: ica Brasileira (AMB) e inscrição em concursos públicos 
lançamento de livro. graduação, independente do tempo Comissão Nacional de Residência para essa especialidade.

Causa preocupação verificar que de estudo, e não somente ao Médica (CNRM), a Resolução CFM Como se trata da quinta turma, é 
o curso em tela é promovido por duas concludente, algo que ofende a lei, Nº 1.718/2004, em defesa do ato sinal de que outras quatro a 
entidades: o Instituto de Homeopatia por permitir conferir título de pós- médico, expõe que médicos não precederam, cabendo então a 
do Ceará e a Sociedade Cearense de graduação para quem não tem podem ministrar cursos ou treinar indagação sobre a validade da 
Homeopatia. A primeira é uma diploma de graduação; afinal, guarda outros profissionais em tarefas que certificação conferida a seus ex-
instituição particular, que oferece o significado redundante de ser após são atribuições inerentes à medicina, alunos, assim como a que será 
serviços médicos, e a segunda, uma a  g raduação ,  e  que  a té  o  de sorte que esse curso pode estar propiciada para a presente turma, a 
sociedade de especialidade médica concludente,  mesmo quando infringindo o dispositivo legal. não ser que outra instituição 
de âmbito estadual, ambas sem formado, se não portar o diploma, tem Conselho Federal de Medicina legitimamente autorizada pelo MEC 
qualquer registro ou cadastro na apenas uma expectativa de direito, (CFM), Associação Médica Brasileira tenha assumido tal responsabilidade.
Secretaria de Educação Superior pois o curso requer o reconhecimento (AMB) e Comissão Nacional de Finalmente, vale dizer que a oferta 
(SESU) do Ministério da Educação formal das instâncias educacionais Residência Médica (CNRM), a de formação pós-graduada, sem a 
(MEC), ou mais especificamente, no para validar a diplomação. Resolução CFM Nº 1.718/2004, em devida transparência, ou mesmo ao 
Conselho Nacional de Educação É igualmente preocupante a sua defesa do ato médico, expõe que arrepio da lei, pode suscitar sérios 
(CNE), ou mesmo por delegação destinação a profissionais de Medicina, médicos não podem ministrar cursos prejuízos à clientela, que não poderá 
federal ao Conselho Estadual de Farmácia, Veterinária e Odontologia, ou treinar outros profissionais em requerer vantagens como: promoção 
Educação do Ceará, que as sendo difícil  compreender um tarefas que são atribuições inerentes à e gratificação de especialização no 
credencie para ministrar cursos de conteúdo programático, que seja medicina, de sorte que esse curso pode serviço público, inscrição em 
pós-graduação, como no caso da comum  a  quatro  categor ias  estar infringindo o dispositivo legal. concursos públicos ou contagem de 
especialização anunciada, mormente profissionais distintas, sendo que uma Além disso, de conformidade com pontos em prova de títulos em 
quando sequer dispõem de quaisquer delas sequer lida com o cuidar de seres a Resolução CFM Nº 1.666/2003, o concursos públicos, anunciar o 
modalidades de ensino superior. humanos, outra está envolvida com o título de especialista em homeopatia exerc íc io  da  espec ia l idade ,  

As entidades de ensino, quando ciclo do medicamento e a odontologia deve ser obtido por duas maneiras: reproduzindo também agressão ao 
legalmente amparadas para ensino de tem  um  campo  de  atuação  cumprimento de dois anos em direito do consumidor.
pós-graduação, necessitam cumprir prat icamente  cirúrgico;  essa  Programa de Residência Médica em 
normas atinentes baixadas pelo MEC, diversidade, talvez, pouco teria a ver Homeopatia, credenciado pela Marcelo Gurgel Carlos da Silva,
a exemplo da Resolução do CNE/CES com a intervenção da homeopatia, sob CNRM; concessão da AMB, por Médico e prof. univ. em Fortaleza
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a Maison Dunna’s, à noite de deveria ser para homenagear os músicas de chorinho e samba boêmio, 
emoções começava as vinte e professores, dia 15 de outubro, os que remexeu na emoção e extraíram Lduas horas. Uma comemoração mestres que passaram com tanta um largo sorriso de quem estava 

se iniciava, com antecipação e muita dedicação seus conhecimentos para presente.
dedicação. Era à noite para o Dia do ensinar como auxiliar o próximo, Com relação especial ao grupo 
Médico, antecipado do dia 18 para 15 depois o Dr. Mairton  Lucena, MPB4, os aplausos ao final de cada 
de outubro. Presidente da Cooperativa UNIMED e música demonstravam o quanto a 

A festa foi uma ação, da Associação o Dr. Florentino Cardoso Filho, nossa escolha pelo grupo foi 
Médica Cearense junto com os Presidente da AMC complementaram satisfatória. Como retorno, o grupo 
parceiros da classe, para promover a falando sobre a importância, do ponto apresentou um show belíssimo, no 
socialização, de quem só se conhecia de vista de cada um, do que era ser qual a energia fluía naturalmente entre 
por trás da mesa de consultório, e a médico nos dias atuais. eles e nós, uma sinergia melódica.
reunião de colegas de turma que Em seguida, receitamos aos Gostaríamos de agradecer a todos 
pouco se vêem, por conta da corrida médicos durante a festa que que estiveram presentes na festa e 
diária da profissão. relaxassem e se induzissem as principalmente aos médicos pelo seu 

Para abrir o evento, a Drª. Marjorie melodias dos grupos Caribbean dia, pois seu trabalho é fundamental e 
Mota, Vice-Presidente da AMC, King`s, com seu repertório latino- presente na vida de cada um de nós. 
lembrou que aquela noite também espanico e internacional, e MPB4, com 

AMC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA CEARENSE

 época de sua criação, já faz mais caras à medida que recebem a s s i s t i r m o s ,  d e s o l a d o s ,  a o  
algumas décadas, o sistema de novas denominações. desmoronamento de uma bela idéia.Àcooperat ivas médicas foi  A ética, uma desconhecida de P r o c e d i m e n t o s  c a r o s  e  

considerado um “ovo de Colombo”. As muitas grandes corporações e de praticamente inúteis na maioria dos 
Unimeds permitiriam a inserção dos alguns praticantes da (má) medicina, pacientes devem ser reavaliados com 
médicos recém-saidos da residência prec isa  ser  preservada.  Um o maior r igor por juntas de 
no mercado de trabalho ao mesmo procedimento é válido quando espec ia l is tas  isentos e  bem 
tempo em que impedir iam o representa um ganho de qualidade de qualificados. Autorizações devem ser 
aviltamento dos honorários médicos. vida para quem o recebe. Fazer por expedidas somente para os pacientes 
E s q u e c e r a m ,  o s  i d e a l i s t a s  fazer ou, mais grave ainda, fazer que possam realmente se beneficiar. 
fundadores, uma dura realidade: a somente porque dá dinheiro é um Indicações forçadas devem ser 
ganância e a estupidez no ser crime, porque tira recursos para coibidas. Fraudadores devem ser 
humano podem não ter limites. ações realmente úteis. identificados e afastados.

O que se viu ao longo desses anos Enquanto isso, um contingente  Para impedir recursos emocionais 
foram graves deturpações do ideário apreciável de novos médicos, muitos às autoridades judiciais estas devem 
original, partidas exatamente de dos quais formados já faz mais de receber subsídios para permitir 
quem tinha por obrigação defender o cinco anos e com brilhantes currículos julgamentos justos.
sistema a todo custo: a própria classe pós -acadêm icos ,  agua rda  a  Uma vez que a maioria dos 
médica. Surgiram todos os tipos de admissão no sistema, que os recusa cooperados sinta a eficácia de 
espertezas, muitas delas falsamente sob a alegativa de gerar mais medidas saneadoras, investimentos 
respaldadas no progresso da despesas. Observa-se aí, a primeira em publ ic idade poderão ser  
medicina. Procedimentos caros e de grave distorção do ideário original do reduzidos, pois a melhor propaganda 
eficácia discutível foram sos. Tal a sistema de cooperativas médicas. é a feita pelo próprio médico.
sanha dessas pessoas que a própria Por outro lado, em torno de 95% Enfrentar esse desafio exigirá das 
sobrevivência do sistema parece dos cooperados tem encontrado nas administrações muita coragem e 
ameaçada. introduzidos e indicados a Unimeds um óbice importante ao inteligência e o respaldo da chamada 
esmo por indivíduos ambiciosos. Tal a resgate de um reajuste mínimo do “maioria silenciosa”. Na falta disso, 
sanha dessas pessoas que a própria valor de seus honorários. Novamente será inexorável a derrocada das 
sobrevivência do sistema parece a mesma razão é invocada: Unimeds. Quem pagará a conta dos 
ameaçada. dificuldades financeiras. E o sistema, prejuízos? Já sabemos: quem 

 Algumas cooperativas já fecharam, mais um vez, foge ao seu ideário. trabalhou corretamente.
devido a problemas financeiros Felizmente a Associação Médica E os “espertos” verão que sua 
insolúveis. Outras por má gestão Brasi leira e suas Federadas, infinita ganância terá sido sinônimo de 
caracterizada,  seja pela venda de respaldadas pelo Conselho Federal infinita estupidez. Espremeram tanto 
serviços a preços irracionalmente de Medicina, resolveram empunhar a a galinha dos ovos de ouro que a 
baixos, com o fito único de angariar bandeira da implantação de uma nova mataram…
usuários, seja pela incapacidade das “Tabela de Honorarios”. Do contrário, Dr. Valter Justa.
diretorias, ou ainda pelo pouco estaríamos realmente órfãos de 
compromisso dessas com a saúde do defensores.
próprio sistema. Hospitais e clínicas, por sua vez, 

Nos últimos anos muitas técnicas expressam aber tamente  seu  
apareceram que, comprovadamente, d e s c o n t e n t a m e n t o  c o m  o  
beneficiam apenas seus realizadores engessamento, faz anos,  de seus 
e os fornecedores de insumos pagamentos. Alguns partiram mesmo 
médico-hospitalares. O fenômeno para o descredenciamento.
não é exclusivo de nosso país. Na Tais as insatisfações acumuladas 
América do Norte, vozes lúcidas e que não é raro ouvir-se comentários a 
abalizadas já se manifestaram. favor da extinção do sistema 

Fazem ouvir  contra o uso coperativo Unimed.
indiscriminado de certas técnicas de Claro que a situação não pode 
diagnóstico e tratamento, cada vez perdurar, sob pena de realmente 

Senhor,
Neste ano que se inicia, abra 

meus olhos,
Os meus ouvidos, os meus 

sentidos e o meu coração.
Que eu veja além do comum.
Que eu enxergue, através dos 

homens, o que há de melhor em 
cada um.

Que eu ouça somente as 
palavras bonitas.

Que eu sinta apenas as coisas 
boas.

Que eu seja mais do que um 
simples mortal.

Que eu seja eterno como deve 
ser a esperança.

Que eu seja maior que a 
própria vontade de crescer.

Que eu queira  mais que o 
próprio querer.

Que eu seja mais do que 
espero de mim.

Que eu possa expandir 
fe l i c idade e  perceber  na 
simplicidade o valor de todas as 
coisas.

Que eu seja a semelhança do 
bem.

Que  todos  de  m im se  
aproximarem pressintam o amor 
que tenho a oferecer.

Que eu nunca cobre nada dos 
outros.

Mas cobrem de mim.
Que eu consiga me doar sem 

esperar agradecimento.
Que eu seja simples e 

gracioso, como simples e 
graciosa é a criação.

Que eu permaneça voltado ao 
que é bom e precioso - a vida e 
toda a essência de sua grandeza.

E assim, serei humano e feliz, 
humilde e poderoso, amante e 
amado.

Estarei pronto de braços 
abertos para colher os frutos de 
um novo tempo, que espera mais 
compreensão e tolerância de 
cada um para todos os seres do 
universo.

Assim, teremos a verdadeira 
comunhão entre o ser e o mundo 
que o acolhe - todos os seres 
inteirados, respeitando o espaço 
comum. E o mundo ficará bem 
melhor e eu terei feito apenas, 
uma parte de tudo isso.

Aquela pequena parte que 
poderá ser à grande diferença.

Que eu tenha a felicidade de 
ver meus amigos e familiares 
unidos em um só pensamento, o 
de amor, paz e harmonia.

Que eu tenha a felicidade de 
um ser privilegiado por sua 
bondade de encontrar no ano que 
se inicia um mundo melhor para 
todos os seres do universo.

Então estarei em paz. Que 
assim seja.

Feliz Natal e um 2005 novo 
repleto de luz!

PARAÍSO DA PERÊ
O QUE:
Acessoria / Eventos

Colônias de férias

Confraternizações

ONDE:
Condomínios / Residências

Buffets / Clubes

Sítios / Hotéis / Empresas

Animação de festas infantis Gincanas p/ empresas

Carla Ribeiro (Tia Perê)
Profa. UNIFOR - Ligue (85) 9101.0269
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perdidos em um átimo. Submetem-nos falsidade ideológica ou propaganda MUNDO CÃO a um terrorismo sutil ou não, capaz de enganosa. Piores conseqüências 
 Celina Côrte Pinheiro * incentivar todas as paranóias sofrerá quem se declarar com tosse de 

existentes nos esconderijos de nossa cachorro. A condenação virá, no  mundo não estaciona para 
alma. No futuro, que talvez já seja mínimo, por apropriação indébita.pensar enquanto nós, sem 
agora, teremos que pensar mais de Cornos, galinhas, peruas, veados Otempo para refletir, deixamo-
duas vezes antes de proferirmos serão termos de posse absoluta de seus nos rolar na tentativa de não 
qualquer palavra sob o risco de respectivos donos, animais irracionais. t ropeçarmos  em sua  es te i ra  
sermos condenados ao silêncio Cuidem-se, pois, homens e mulheres ondulante. Que aprenda a gingar 
eterno. Esta filosofia nada vã leva-me para não serem vítimas de sua própria quem quiser manter-se em sua 
a pensar sobre o risco que corremos inadvertência. Nada de se colocar nome trajetória. Não apenas nossas 
pela inocente declaração de que de animal em gente e vice-versa.  responsabilidades, como também 
temos em nossa inestimável coluna Eu, de minha parte, peço vênia. nossos direitos são rotulados e 
uns malfadados bicos de papagaio. Enquanto posso, sairei pisando em alterados de acordo com a cultura, o 
Não tardará um afoito agente do ovos, com passos de tartaruga para que m o m e n t o  s ó c i o - p o l í t i c o ,  a s  
IBAMA nos multar pelo transporte não notem minha presença neste contingências e mais o que desejem. 
ilegal de uma ave da fauna brasileira. complicado planeta. Deixem-me em Aquilo que antes nos era permitido 
Esporão de galo, pé de galinha, peito paz já que  não tenho vocação para alegremente, passa de repente para o 
de pombo ou até mesmo um inocente b r iga  de  ga los .  Vive r  ass im,  lado proibido e ai de nós se não 
pé de periquito podem interferir em eternamente com um olho no gato e cumprirmos com nossos deveres à 
nossa liberdade. Se considerarem que outro no peixe, não é algo que me risca! A depender do rigor social do 
tudo isto compromete a preservação agrade. Prometo fazer boca de siri território onde estejamos localizados, 
da fauna, imaginem o que dirão diante enquanto estiver de passagem por este seremos afastados do convívio, sem 
de nossa declarada água no joelho ou mundo cão. Atormentem-me galos de qualquer possibilidade de perdão, por 
daquela indecente barriga d'água, sangue, bicos de papagaio, esporões uma simples palavra mal dita. Basta 
quase um açude? No mínimo, a de galo, tosses de cachorro que eu um carinhoso “Que neguinha linda!” 
companhia responsável pela cobrança permanecerei quietinha para não para sermos punidos por assédio ou 
vai nos autuar por ligação clandestina. perder o meu quinhão de liberdade. preconceito. Não há como escapar... 
Ai de quem ficar em estado de choque Pelo que percebo, viver será a cada dia À medida que nosso mundo se 
diante das novas regras neste mundo mais difícil.agiganta, as regras tornam-se mais 
globalizado. Correrá o risco de ser rigorosas e isto é compreensível. 
preso por roubo de corrente, uma **********Como controlar este zoológico 
gambiarra mal feita e inexplicável. E *      Médica Ortopedistahumano com regras ou leis tíbias? A 
não adianta ficar com jeito de boi *   Membro da Academia Feminina de mente fértil dos responsáveis pelo 
sonso ou olhar de cabra morta. Sua Letras do Estado do Ceará     controle social não se encabula em 
situação pode se agravar ainda mais. A (AFELCE)editar leis e mais leis que nos afetam 
rigidez da lei far-se-á sentir de *    Membro da Academia de Letras diretamente.  Emendam aqui, 
qualquer maneira. Se você, que não é dos Municípios do Estado do Ceará regulamentam acolá e pouco a pouco 
atleta, vive se queixando de seu (ALMECE)perdemos direitos, muitos adquiridos 
incômodo “pé de atleta”, esqueça isso ao sabor de quase uma existência e 
sob o risco de ser processado por 

CLUBE DO MÉDICO

5- “No homem que goza de saúde, a 9- “Quando você desconfia de MEDICINA velhice vem chegando de manso, de apendicite em criança, ela já existe. 
modo que o indivíduo nada percebe Quando você tem certeza, ela já está PROVERBIAL quando se julga com dez anos menos”. supurada”.  Virgilio Carvalho Pinto

Wilson Pinheiro * Otávio Gonzaga 10- “O melhor cosmético do mundo é 
6- “As pessoas não envelhecem se um espírito ativo que está sempre 

1- “O que os olhos não vêem o dedo 
não se desiludem nem perdem até o encontrando alguma coisa nova”.  

sente”. Mauro Camurça
fim a curiosidade e a admiração”.  Mary Meek Atkeson

2- “Não faça hoje o que você pode 
Aloísio de Castro

deixar para amanhã”. Adágio usado 
7- “A dor faz o homem pensar. O *  Médico Ortopedista

em Cirurgia Plástica.
pensamento torna o homem sábio. A *  Presidente do Clube do Médico

3- “As forças naturais que existem 
sabedoria torna a vida suportável”. *  Membro da Academia de Letras dos 

dentro de nós é que realmente curam a 
John Patrick Municípios do Estado do Ceará 

doença”. Hipócrates
8- “Quem vê cara não vê coração, (ALMECE)

4- “A curiosidade é a última paixão dos 
exceto o Cardiologista”. Wilson 

velhos”. Paul Burget
Pinheiro

3254.3883
Feliz Natal e próspero ano novo Dr. Winson Pinheiro

Presidente do Clube do Médico

EDITORIAL

inda-se mais um ano. 
Juntamente com ele, Fencerra-se também a 

gestão da atual diretoria do 
Clube do Médico. A cada final 
de ano, renovamos nossas 
esperanças e fazemos votos 
de progresso, alegria e paz a 
todos. Da mesma forma, 
desejamos que a próxima 
diretoria mantenha firmeza 
de intenções, com a mesma 
tenacidade que tivemos 
durante o período em que 
est ivemos à f rente da 
entidade.

Reconhecemos que nos 
dias atuais, inúmeras opções 
de lazer são oferecidas com a 
finalidade de atrair clientes, a 
custos muitas vezes até 
insignificantes. Isto, contudo, 
não deve nos levar ao 
a fas tamento  de nossa 
instituição, face ao seu 
caráter praticamente familiar. 
Aqui reencontramos colegas 
e amigos e asseguramos 
momentos de agradável 
convivência e lazer.

Um adágio tradicional 
afirma que “Três coisas 
vencem qualquer guerra: 
dinheiro, dinheiro e dinheiro”.  
Entretanto, se em todas as 
nossas tarefas, fixarmo-nos 
a p e n a s  n o  a s p e c t o  
pecuniário e abandonarmos 
o u t r a s  a ç õ e s  q u e  
s e g u r a m e n t e  t a m b é m  
f u n c i o n a m  c o m o  
investimento, jamais teremos 
oportunidade de progredir. 
Desta forma é que a Diretoria 
insistiu de maneira pertinaz 
em conservar acesa a chama 
da criatividade, a fim de 
mantermos o Clube do 
Médico em funcionamento 
satisfatório, apesar de todos 
os percalços.

P a r a  c o n c l u i r ,  
aproveitamos a oportunidade 
para desejar que as luzes do 
m o m e n t o  n a t a l i n o  
mantenham iluminadas as 
mentes de todos os nossos 
associados e daqueles que 
nos prestigiam com a leitura 
deste periódico.

Possa cada 
um contribuir 
com sua parcela 
p e s s o a l  e m  
f a v o r  d a  
manutenção e 
m e l h o r i a  d o  
clube.
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3246.4102
3252.3090

Mas a nossa atração é VOCÊ! 

O associado é quem faz o espetáculo

VENHA! PARTICIPE! VOLTE! ASSOCIE-SE!

Lugar do bate papo e da 
geladinha

LAZER COM TRANQUILIDADE VOCÊ ENCONTRA NO 
 ESTAS ATRAÇÕES AGUARDAM-LHE

CLUBE DO 
MÉDICOToboágua  

Recanto infantil   

Brinquedoteka 

(85) 3082.0446 - 3254.4051



COMENDA SINDICAL MÉDICA
Francisco Monteiro é o homenageado de 
2004
 

médico Francisco Monteiro será o 
agraciado desse ano, com a Comenda OSindical Médica, troféu instituído pelo 

Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará para 
homenagear profissionais da medicina que se 
destacaram nas lutas em defesa da categoria. 
Homenagem das mais justas, já que o Dr. Chico 
Passeata, como se tornou conhecido quando 
militante do movimento estudantil, esteve à frente 
de todas as lutas políticas e sindicais, trabalhando 
sempre por melhoria salarial e por condições 
dignas de trabalho para o médico. Como 
sindicalista, Chico assumiu vários cargos de 
direção: foi presidente do Sindicato dos Médicos, 
diretor da Federação Nacional dos Médicos e dos 
Conselhos Regional e Federal de Medicina. O 
nome de Francisco Monteiro foi escolhido por 
unanimidade, durante reunião da diretoria do 
SIMEC.

A Comenda Sindical Médica foi instituída em 
1998, quando homenageou o médico Aguiar 
Ramos. Os outros agraciados foram Juarez 
Carvalho, em 1999; Elias Salomão Boutala, em 
2000; Nilson Moura Fé e Maria Gonzaga, em 
2001; Mariano Freitas e Dalgimar Beserra de 
Menezes em 2002; e Teresinha Braga Monte, em 
2003. Esse ano, a solenidade de entrega da 
Comenda Sindical Médica a Francisco Monteiro 
está marcada para o dia 17 de dezembro, a partir 
das 21 horas, no Fiesta Buffet. Na ocasião 
acontecerá também a confraternização natalina 
da categoria. 
 

Dr. Francisco Monteiro
“Chico Passeata”

DIRETORIA SIMEC
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO CEARÁ 

Presidente - José Tarcísio da Fonseca Dias
Vice-Presidente - Maria de Fátima de Castro Dias

Secretário Geral - Macia Moreira de Menezes
Secretario Geral Adjunto - Ana Lúcia de Almeida Ramalho

Diretor Finaceiro e Patrimônio - Fernado Cruz Januário
Suplente de Dir. Financeiro e Patrimônio - Virginia Maria Ramo Sampaio

Diretor de Assuntos Jurídicos - Luis Emanuel de Assiz
Suplente de Diretor de Assuntos Jurídicos - José Edilson Araújo Me

Diretor de Relações com Interior - Nilson de Moura Fé
Suplente de Diretor de Relações com Interior - José Valder Sousa
Diretor de Divulgação e Imprensa - José Maria de Arruda Pontes

Suplente de Dir. de Divulgação e Imprensa - Luiz Carlos Andrade Morais
Diretor de Defesa Profissional - Antero Gomes Neto

Suplente de Diretor de Defesa Profissional - Antonio Eliezer Arrais Filho 
Diretor de Formação e Relações Sindicais - Aldaíza Marcos Ribeiro

Suplente de Diretor de Formação e Relações Sindicais - Mariana Moura Fé
Conselho Fiscal

Francisco da Chagas Dias Monteiro -  Pedro Henrique de M. Felismino
- Helly Pinheiro HelleryDr. Tarcísio Dias - Presidente

Feliz Natal e um 
novo ano de  

conquistas redobradas,
são os votos da 

Diretoria 
do SIMEC

 CURRICULUM VITAE
- Francisco das Chagas Dias Monteiro  - “Chico Passeata”
- Médico, formado em 08/1976 pela UFC.
- Especialista em Clínica Médica (Consultório à Rua Rodrigues Jr., 408)
- Especialista em Saúde Pública pela UNICAMP  1984
- Mestre em Saúde Pública pela UFC  1997
- Chefe do Centro de Saúde de Aratuba  CE  1976/1978 e 1986/1987
- Chefe do Centro de Saúde do Jardim das Bandeiras  Campinas  SP 1979/1985
- Diretor de Assistência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de
Fortaleza - 1986
- Secretário de Saúde de Canindé  CE  1997
- Diretor do CONASEMS  1997
- Servidor da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
- Membro do DA XII de Maio em 1967/68
- Militante da JUC - 1966
- Militante da Ação Popular  1967/1973
- Militante do PC do B desde 1982
- Diretor da Associação dos Servidores Municipais de Campinas 1980/1986
- Diretor do Sindicato dos Médicos de Campinas  1979/1986
- Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará  1988/1991
- Diretor da Federação Nacional dos Médicos desde 1990
- Conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Ceará desde 1990
- Conselheiro e Diretor do Conselho Federal de Medicina  1998/2002
- Conselheiro do Conselho Estadual de Saúde do Ceará  1987/1997
- Secretário (eleito) da Diretoria do Conselho Estadual de Saúde 1993/1995
- Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza  1998
- Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Canindé  CE
- Conselheiro do Conselho Nacional de Saúde  2001/2004
- Membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
- Membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
- Membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
- Membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES)
- Servidor da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária  MS e depois, 
com a transformação da Secretaria na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, da ANVISA desde sua criação.
- Presidente da Associação Nacional dos Servidores da Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde (ANSEVS) - Mandatos (29/05/98 a 
06/07/2001) e (06/07/2001 a 2004)

SIMEC - SINDICATO DOS MÉDICOS DO CEARÁ 

desejando-lhes FELIZ NATAL E PRÓSPERO 

ANO NOVO, com avanços tecnológicos e 

excelência na qualidade dos exames laboratoriais 

e radiológicas. 

Av. Dom Luíz, 200 - Aldeota - CEP: 60160-230 - Fone/Fax: 85 - 3261.7900 - Fortaleza/CE

36 36 
AnosP

a
tr

ia
rc

a Filhos

Tratamento de calos, calosidades
e unhas encravadas

Pagamento com cheques pré, Cartões de Crédito: Visa, Credicard, Hiper e American Express

Rua João Cordeiro, 1155 - Lj. 05 - Aldeota, CEP: 60.110-300, Fortaleza - CE 
Fones: (0xx85) - 3253.5447 / 3094.0100 / e-mail: prodoctor.me@terra.com.br

Especilista em Meias Medicinais

R VENOSAN 
R R

Atendimento com
hora marcada

Cuidando da sua beleza
com o carinho
que você merece

Corte - Massagem - 
Relax - Banho de Lua - Hidratação
Pintura - Manicure - Pedicure - Depilação

Maquiagem

Aceitamos cheque
pré-datado e cartão

Rua Gilberto Studart, 728A - Papicu - Fone: (85) 3265.3641

it bt eu llaT it bt eu llaT
cabeleireiros

A equipe TUTTIBELLA deseja um FELIZ NATAL
e um ANO NOVO cheio de alegria aos Médicos
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os  vencedores das últimas eleições.A IMPRENSA JÁ 
PUBLICOU E O • Chegou sua vez de participar e 

apoiar a única publicação do gênero JORNAL DO MÉDICO editada no nordeste, Revista Histórias 
da Saúde, que desde 1998 vem APROVOU. divulgando graciosamente  flagrantes 
da história dos nossos hospitais  
públicos, os diversos procedimentos 
dos nossos abnegados profissionais 

•  Real izado com sucesso o de saúde e o registro da memória de 
Congresso-Médico em Juazeiro do fatos que fazem a história da saúde.
Norte.
Parabéns ao Dr. Ivan Moura Fé, Para participar ou anunciar ligue para 
Presidente do CREMEC, por esta (85)  3254.4051 -  3082.0446  
iniciativa que movimentou a medicina 8 8 1 5 . 4 2 3 3  e  E - m a i l :  
do interior. histori

asdas
• Com a presença do Governador do a u d e
Estado do Ceará, Dr. Lúcio Alcântara @ig.c
na Secretaria de Saúde do Estado,  om.br
foi comemorado os 10 anos da 
implantação do PSF no Ceará, sendo 
descerrada placa simbólica, uma 
comemoração que faz justiça ao 
p ione i r ismo do Ceará  neste  
segmento.

• O Jornal do Médico saúda os 
profissionais de saúde e parabeniza 

REVISTA HISTÓRIAS DA SAÚDE

10 ANOS DO PSF NO CEARÁ

NOTICIAS DA SAÚDE

Sabonete Líquido Anti-séptico

R
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Dr. Lúcio Alcântara
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A  deseja à classe médica um feliz natal e próspero 2005, 
 sua parceria em homeopatia e produtos naturais com qualidade e confiança.

Naturalis Centro reafirmando

Endereço: Rua Gal. Clarindo de Queirós, 641 - Centro
Fone: 32266048 / Fax: 32212907

www.naturaliscentro.com.br
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ASSESSORIA, DESIGN E WEB SITE

Av. Santos Dumont, 3777 - Aldeota - Fones: 3267.2959 / 3267.2795 Cel.: 9985.0634 
assisbrito@interfase.com.br / e-mail: assisdebrito@ig.com.br
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Biofor
Tecnologia e Confiança

BAUMER (Mesa Cirúrgica, Foco Cirúrgico, Autoclaves - esterilização e 
controle de infecção, Lavanderia Hospitalar e Hoteleira.

GIGANTE RECÉM NASCIDO (Incubadoras, Berços aquecidos, Berços, 
Fototerapias, Mesas Cirúrgicas, Oxigenioterapias, Aspirador Cirúrgico,
Detector Fetal, Doppler Vascular, Carro de Emergência)

BCI - XENON (Linha de Monitorização em Centro Cirúrgico e UTI).

VIDDATECH - (Respiradores para UTI)

RWR (Linha de Anestesia e Acessórios)

PLASTSIL (Traquéias em silicone)

KINNER (Tubo em silicone) Rua Rodrigues Junior, 1232 - Centro - Fortaleza-CE

e-mail: vendas@biofor.com.br

Fone/fax: (85) 3253.7555
Rua Rodrigues Junior, 1232 - Centro - Fortaleza-CE

e-mail: vendas@biofor.com.br

Fone/fax: (85) 3253.7555

Trabalhamos com vendas e assistência técnica 
de material médico hospitalar, tendo como 
referências as linhas de atuação:

Trabalhamos com vendas e assistência técnica 
de material médico hospitalar, tendo como 
referências as linhas de atuação:

Trabalhamos com vendas e assistência técnica 
de material médico hospitalar, tendo como 
referências as linhas de atuação:

Trabalhamos com vendas e assistência técnica 
de material médico hospitalar, tendo como 
referências as linhas de atuação:
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“25 de dezembro Natal Médico,

PARABÉNS DOUTORES!”

Rua Visconde de Mauá, 170 - Meireles - Fortaleza-CE
Fone: (85) 3242.5751 - E-mail: murillo_coiffeur@hotmail.com

“Doutores,
heróis da vida e balsamos da dor.

 Feliz Natal e um novo ano com muito amor! “

Você não precisa sair de casa nem remover
objetos, mais prático e econômico.
• Higienização de caixa d’água e cisterna
• RATOS • BARATAS • CUPINS
• FORMIGAS • ARANHAS • MOSCAS

17
Anos

zelando pela
sua saúde

17 ORÇAMENTO 
SEM COMPROMISSO

extinsetdesinsetizadora@ig.com.br

3243.7604
3091.6881 - 3082.2716

Gel

ISCA

Tudo de bom...AMIGO, PROFISSIONAL DA ÁREA DA MEDICINA.
Após uma longa jornada de trabalho, nada melhor que um chopp bem 
tirado e bem gelado, saindo diretamente dos tanques de maturação,

para refrescar os pensamentos e repor as energias.

Temos muitas outras opções além do chopp.
Venha se deliciar com as nossas especialidades: Churrasco Gaúcho, 

Buffet completo de frios e massas, além da suculenta 
PIZZA NA PEDRA E FORNO A  LENHA.

Diáriamente na Rua dos Tabajaras, 340 - Praia de Iracema, a partir  das 19:00 horas (perto da Ponte Metálica).
Temos barris de chopp para você levar e servir em suas festas, aniversário, confraternização, formatura e ou casamento. 

 Estrutura completa com um ótimo atendimento.  Tels. (0xx85) 3219.2829 / 3219.0959 

Tudo de bom...
“Chopp faz bem a saúde”
“Amigos ajudam no bem estar”
“Sorrir faz bem a alma”
  Você merece!!!

CONSELHO EDITORIAL JORNALISTA RESPONSÁVEL PROGRAMAÇÃO VISUAL ASSESSORIA
Dr. Wilson Pinheiro Paulo Afonso de Paiva Cavalcante Josemar Argollo Nahimi Menezes
Dra. Celina Corte Pinheiro REG.: PROF.: 18613  DRT/RJ Fabiano Marques
Dr. Florentino de A. Cardoso Filho REVISORES Editoria

Rua Pedro Borges, nº 33  Conj. Dr. Tarciso Dias Juvenal Menezes e Paulo Barthô FOTOGRAFIAS
1022/1018 - Ed. Palácio Progresso -  Dr. Ivan de Araújo Moura Fé Rui Norões e Aquivos
Centro - Cep: 60055-120  Dr. Lino A. C. Holanda PROJETO GRÁFICO E DESIGN
Fone/Fax: (85)  3254.4051

COLABORADORES Fazendo Arte - 3082.0446 PUBLICIDADES - Departamento 
E-mail

Dr. Valter Justa DIREÇÃO EM DESIGN Comercial da Junah Editores  editoria-redacao@baydenet.com.br
Dr. Dias Jr. J. Argollo

Iniciativa do Clube do Médico de Fortaleza 

Iniciativa do clube do médico de fortaleza
Apoio: JUNAH EDITORES
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Agora, acessando www.lcf.com.br, você recebe, on-line, em tempo real, o

resultado dos seus exames. Laboratório Clementino Fraga. Agilidade e

a confiança que você precisa.
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