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RUI GILBERTO FERREIRA I PRESIDENTE DA AMG

OBRIGADO PELO APOIO
NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS
Me despeço da presidência da Associação Médica de Goiás, mas
não me despedirei jamais das lutas pela valorização da Medicina
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Seis anos se passaram de grandes lutas e vitórias frente a
presidência da Associação Médica de Goiás. Agradeço, imensamente, aos médicos, diretorias, associações de especialidades e
entidades médicas pelo apoio e auxílio nestes dois mandatos.
Olho para este período com valioso apreço, pois foram anos de
crescimento como médico e como cidadão. A caminhada não
acaba por aqui, a luta continua.
Como médico, sempre buscarei por melhorias na saúde pública goiana e brasileira. Essas melhorias envolvem mais recurso e investimento na saúde, competência na gestão, combate à corrupção,
desenvolvimento do ensino médico, plano de carreira profissional
da saúde pública, além da defesa da validação legal de profissionais
formados no exterior que queiram atuar no Brasil.

Lutamos, ainda, pela implantação da tabela médica CBHPM, contratos mais eficientes com operadoras de saúde e piso salarial defendido pela Fenam nos contratos particulares de trabalho. A classe médica
deve, sempre, lutar por seus direitos e ser respeitada e valorizada.
Passamos por um período tenebroso nesses últimos dois anos
com medidas antidemocráticas pela presidência da República
com decisões que apunhalaram a Medicina brasileira. Por isso, no
dia 5 de outubro, tenhamos consciência na escolha dos candidatos. Todo o povo brasileiro deve ter sabedoria para eleger aqueles
políticos que são, verdadeiramente, comprometidos com a defesa
da saúde pública.
Desejo ainda sucesso para a próxima gestão, que possam
sempre contar comigo. Estaremos sempre juntos!
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Ortopedista assume
presidência da Associação
Médica de Goiás
Estão eleitos os novos gestores
da Associação Médica de Goiás para
o triênio 2014/2017. As votações,
aconteceram no dia 28 de agosto, na
sede da AMG, das 8h da manhã se
estendendo até as 18h. A apuração
dos votos, realizados presencialmente
e por correspondência, aconteceu na
mesma tarde, elegendo o ortopedista
José Umberto Vaz de Siqueira como
novo presidente da Associação com
87,2% do total de votos.

A Chapa “Unidade Médica” traz
como propostas o resgate do médico
para a AMG; estímulo ao departamento científico junto às faculdades;
acompanhamento da obra do complexo empresarial – futura sede da
AMG; estudo e planejamento para
construção de um centro de cultura,
esporte e lazer para o médico com as
demais entidades médicas e o estímulo
a parcerias com as regionais e sociedades de especialidades.

JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA
ainda é vice-presidente da SBOT-GO

Composição da nova diretoria
Presidente: José Umberto Vaz de Siqueira / Ortopedista
Vice-Presidente: Nabyh Salum / Radiologista
Secretária Geral: Regina Maria Santos Marques / Pediatra
Secretária Adjunta: Wilzenir Brito Sandes Barbosa / Ginecologista
Obstetra
Diretor Financeiro: Washington Luiz Ferreira Rios / Ginecologista
Obstetra
Diretor Financeiro Adjunto: Jorge Temer Merhi / Cirurgia Plástica
Diretor Cientíﬁco: Waldemar Naves do Amaral / Ginecologista
Obstetra
Diretor de Assuntos Proﬁssionais: Hélio Moreira / Coloproctologista
Diretor do Dept° de Convênios: André Luiz B. das Dores /
Anestesiologista
Vice-Diretor do Dept° de Convênios: Henrique Borges Gomide
/ Pediatra

EXPEDiENtE

Diretor de assuntos cont. Dep. de Convênios: Paulo Luiz /
Patologia Clínica
Secretário do dept° de Convênios: Élio Caetano de Assis / Ginecologista Obstetra
Diretor de Esporte: Gilson Cassem Ramos / Cardiologista
Diretora Social: Soraya Rassi Dafico / Otorrinolaringologia
Diretor de Atendimento aos Associados: Waldemar Antônio
Tassara / Urologia
Diretor de Regionais: Clausmir Zaneti Jacomini / Oftalmologia
Diretor de Marketing: Rui Gilberto Ferreira / Ginecologista
Obstetra
Delegado Efetivo: Paulo Roberto Cunha Vêncio / Clínica Médica
Delegado Efetivo: Marco Túlio Campos Tahan / Ortopedista
Delegado Suplente: Ruy Rocha de Macedo / Ortopedista
Delegado Suplente: Dejan Rodrigues Nonato / Ginecologista
Obstetra

/UnimedGoiania
/UnimedGoiania

Distribuição gratuita e dirigida
Periodicidade bimestral
Endereço: Rua 27-A, nº 150, Setor Aeroporto
Goiânia-GO - CEP: 74075310
Telefone: (62) 3224-3737

ELE TEM EM
QUEM CONFIAR.
VOCÊ TAMBÉM.

Diretor de Jornalismo: Iúri Rincon Godinho
iuri@contatocomunicacao.com.br
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Faça um Seguro de Vida Unimed e garanta proteção para quem você ama.
Se o seguro é Unimed, você pode confiar.

C U I DAR DE VO C Ê. ES SE É O P L A N O.

Corretora de Seguros Unimed
Venda de Seguros e Planos de Saúde
Av. T-9, nº 276, Setor Marista. Fone: 3216-8700
Ligue e agende a visita de um corretor.

w w w. u n i m e d g o i a n i a . c o o p . b r
SAC 3216-8000 / 0800 642 8008
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AMG recebe
escrituras da
nova sede

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

jornal da associação médica de goiás
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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

agênciasalt

Na manhã do dia 11 de setembro
a Associação Médica de Goiás recebeu a escritura de sua nova sede no
Órion Business & Health Complex.
Estavam presentes Rui Gilb erto
Ferreira, presidente da AMG, o advogado Marum Kabalan e os diretores
financeiros, Waldemar Naves do
Amaral e Nabyh Salum com a esposa
Lucinha Valente.
Ao todo a AMG terá 46 salas no
edifício comercial, 44 salas no edifício
de clínicas, 42 flats no hotel, 16,1% do
shopping e 154 vagas na garagem. A
soma contabiliza aproximadamente
80 milhões de reais de patrimônio
para a AMG.
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Um jantar com vários
motivos para comemorar
Em comemoração aos 64 anos da Associação Médica de
Goiás, a posse da nova diretoria, o início das obras e escritura
do Órion Business & Health Complex e também em celebração ao dia do médico, a AMG oferecerá um sofisticado
jantar em homenagem à classe médica.
Ainda durante a festa, haverá o lançamento do
livro-objeto, AMG 64 anos, uma publicação luxuosa que
contará a história de alguns dos pioneiros da medicina
em Goiás.

Para alegrar a noite, a AMG escolheu o conjunto Heróis do
Botequim para cuidar do som. Composta por 10 rapazes, a banda
nasceu em Goiás e hoje é sucesso nas melhores casas de Goiânia,
Brasília e Rio Janeiro. Com grandes referências no cenário da
música e repertório eclético, prometem fazer o público dançar.
O evento será realizado no espaço de festas Mansão
Crystal, às 21 horas, do dia 11 de outubro, sábado. Para que
a comemoração seja ainda mais especial, a Associação Médica
de Goiás conta com a presença de todos. Agende-se!

Visita
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No último dia 3 de setembro o presidente do Cemeg (Academia Goiana
de Medicina, Associação Médica de
Goiás, Conselho Regional de Medicina
e Sindicato dos Médicos do Estado de
Goiás), Rui Gilberto Ferreira, e o presidente do Conselho Regional de Medicina, Erso Guimarães, fizeram uma
visita de reconhecimento da área de 30
mil m2 do local que será construído o
Clube do Médico. O espaço está localizado no município de Senador Canedo e foi doado pelo empresário José

Henrique Araújo, em entendimento
iniciado anteriormente com o Conselho
Regional de Medicina, com o empenho
do médico e vice-prefeito de Senador
Canedo, Alsueres Mariano.

