Marconi Perillo dá sinal verde para
Planos de Cargos, Carreiras e Salários
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O governador Marconi Perillo aprovou o Plano de
Cargos, Carreira e Salários para os servidores da saúde do
Estado de Goiás. A boa notícia foi revelada em reunião
com representantes das entidades médicas realizada no
dia 17 de março, no Palácio das Esmeraldas. O projeto,
que beneficiará 11,6 mil servidores, foi encaminhado para
a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
O Plano da Saúde prevê, a cada dois anos, acréscimo de
3% sobre o salário base inicial do servidor e de 10, 20 e 30%
de adicional de titulação para especialistas, mestres e doutores, respectivamente. O projeto atende a uma reivindicação
antiga da categoria médica. “São 40 anos de espera por este
Plano de Cargos e Salários. Estamos felizes com a aprovação
do projeto, pois finalmente o médico é reconhecido como
profissional da Medicina e por seu trabalho arduamente desempenhado na saúde pública goiana”, analisa Rui Gilberto
Ferreira, presidente da Associação Médica de Goiás.
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Estavam presentes
• Halim Girarde, secretário de Saúde do Estado de Goiás
• Rui Gilberto Ferreira, presidente da Associação Médica de
Goiás (AMG)
• Erso Guimarães, presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremego)
• Zelma Bernardes Costa, presidente da Sociedade Goiana de
Ginecologia e Obstetrícia
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Plano da Saúde prevê, a cada dois anos, acréscimo
de 3% sobre o salário base inicial do servidor e de
10, 20 e 30% de adicional de titulação

• Waldemar Naves do Amaral, diretor financeiro da Associação
Médica de Goiás e coordenador do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG
• Leonardo Mariano Reis, vice-presidente do Cremego
• Robson Azevedo, diretor de Fiscalização do Cremego
• Ciro Ricardo Pires de Castro, conselheiro do Cremego
• Salomão Rodrigues Filho, conselheiro do Cremego
• Wilzenir Brito Sandes Barbosa, vice-diretora do Departamento de Convênios da AMG
• José Eduardo Simarro Rios, presidente da Sociedade Goiana
de Oftalmologia
• Regina Maria Santos Marques, diretora do Departamento
de Convênios da AMG
• Ruy Rocha Macedo, diretor de esportes da AMG
• Nabyh Salum, diretor financeiro adjunto da AMG
• Francisco Azeredo, conselheiro deliberativo da Sociedade
Goiana de Neurocirurgia
• Weuler Alves Ferreira, 1º tesoureiro da Sociedade Goiana
de Ginecologia e Obstetrícia
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A LUTA PELA QUALIDADE DA
SAÚDE PÚBLICA CONTINUA
Poucos soldados não ganham uma guerra, mas
um exército bem preparado e unido consegue
conquistar todos os seus alvo
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No dia 7 de abril, data em que comemoramos o Dia Mundial da Saúde, os representantes das entidades médicas goianas anunciaram a intensificação das ações conjuntas das
quatro instituições que compõem o Comitê de Entidades Médicas de Goiás – Associação
Médica de Goiás, Conselho Regional de Medicina, Sindicato dos Médicos de Goiás e Academia Goiana de Medicina.
Isso quer dizer que acentuaremos nossas lutas pela valorização da classe médica e por
melhores condições de trabalho e assistência à população tanto na rede pública quanto
privada. É bastante importante que nós, médicos, estejamos unidos nesta jornada. Poucos
soldados não ganham uma guerra, mas um exército bem preparado e unido consegue
conquistar todos os seus alvos, com sabedoria e perseverança. E vivemos, quase que literalmente, uma guerra em busca da qualidade da saúde pública.
No último mês, a classe médica se reuniu com o Governador Marconi Perillo, juntamente com o secretário de saúde do Estado, Halim Girarde, e nos foi dada a notícia de que
teremos nosso tão esperado Plano de Cargos, Salário e Carreira. É uma conquista de todos
os médicos goianos. Esperamos ansiosamente pela conclusão do projeto e aprovação da
Assembleia Legislativa, já que o sinal verde já foi dado por nosso governador. Mas lembremos, esta é apenas a primeira batalha vencida.
Aproveito a oportunidade para demonstrar meu contentamento em assumir a presidência do Comitê de Entidades Médicas de Goiás. Sei que a responsabilidade é grande,
mas a coragem e força são maiores. Conto com a ajuda e colaboração de todos os colegas
nesta empreitada.
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Rui Gilberto Ferreira
é o novo presidente
do Cemeg
Presidente da Associação Médica de Goiás analisa
as ações e projetos no próximo ano frente a
presidência do Comitê de Entidades Médicas

RUI GILBERTO: Continuaremos
a lutar, incansavelmente, pela
valorização da Medicina e da
saúde pública

(62) 3216-8505

O ginecologista-obstetra Rui Gilberto Ferreira tomou posse, na noite
do dia 17 de março, da presidência do Comitê das Entidades Médicas
de Goiás (Cemeg). Criado em fevereiro de 2013, o comitê é formado
pelo Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), Academia
Goiana de Medicina (AGM), Conselho Regional de Medicina de Goiás
(Cremego) e pela Associação Médica de Goiás (AMG), da qual Rui
Gilberto inclusive é presidente.
O comitê nasceu para intensificar as ações em prol da valorização
dos médicos e para fortalecer e unificar o trabalho de cada entidade representativa em defesa da classe médica goiana. “Continuaremos a lutar,
incansavelmente, pela valorização da Medicina e da saúde pública”, afirma
o novo presidente.
Dentre os projetos listados para o próximo ano frente o Comitê, estão a luta pelo Planos de Cargos, Carreira e Salários para os médicos da
Saúde Pública Federal, Estadual e Municipal; validação do diploma para
médicos estrangeiros e brasileiros graduados fora do país, consolidação do
piso salarial defendido pela Fenam, atualizado para R$ 10.991,19 para 20
horas semanais de trabalho.
Além disso, o Cemeg revalida sua posição contra o Programa Mais
Médicos e continua na batalha pela qualidade de ensino das Faculdades
de Medicina e pela justa remuneração do médicos pelas Operadoras de
Saúde que devem obedecer a tabela CBHPM.
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Entidades médicas anunciam ações em defesa
da classe médica e da saúde de qualidade
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Dia mundial da saúde:

Erso Guimarães,
presidente do Cremego

Robson Paixão, Erson
Guimarães, Sérgio
Daher e Rui Gilberto

No dia 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás
(Cremego), Erso Guimarães; o presidente da Associação Médica de Goiás
(AMG), Rui Gilberto Ferreira; o secretário de Comunicação do Sindicato dos
Médicos no Estado de Goiás (Simego),
Robson Azevedo; e o representante da
Academia Goiana de Medicina, Sérgio
Daher, anunciaram a intensificação das
ações conjuntas das quatro instituições

que integram o Comitê das Entidades
Médicas do Estado de Goiás (Cemeg)
em defesa da valorização da classe
médica e da melhoria da assistência à
população nas redes pública e privada.
O anúncio foi feito durante uma
entrevista coletiva na sede do Cremego,
com a participação de 14 veículos de
comunicação. Os representantes das
entidades médicas anunciaram que,
a partir de agora, estarão ampliando
suas ações junto aos governos federal,

Salomão Rodrigues e
Waldemar Naves do Amaral

estaduais e municipais, junto às operadoras de planos de saúde e à Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
visando garantir melhores condições de
atendimento aos pacientes e condições
dignas de trabalho e de remuneração
para os médicos.
A classe médica também cobra o
fim da interferência das operadoras
de planos de saúde na autonomia dos
médicos, problema que acaba comprometendo a assistência à população.

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
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E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

Ouvidoria: 0800 940 0602
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