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AMG terá eleição no 
dia 28 de agosto
Médicos da capital poderão votar 

presencialmente, na sede da AMG, ou 

por correspondência. Médicos do interior 

votarão apenas por correspondência
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A eleição para a nova diretoria da Associação Médica de 
Goiás acontecerá no dia 28 de agosto, entre 8h e 18h, na 
sede da entidade, localizada na Avenida Portugal, nº 1052, 
Setor Marista. Neste ano, a eleição acontecerá com chapa 
única, chamada “Unidade Médica”, presidida pelo ortopedista 
e traumatologista José Umberto Vaz de Siqueira.

Para os médicos que residem na capital a votação poderá 
acontecer presencialmente ou por correspondência. “Só 
valerão os votos por correspondência que chegarem à sede 
da AMG até as 18 horas do dia 28 de agosto”, salienta o 
presidente da Comissão Eleitoral, Edvaldo de Paula e Silva, 
médico cirurgião vascular e professor aposentado da UFG. A 
apuração dos votos será iniciada logo após o encerramento 
da votação. A previsão é que o resultado seja publicado no 
mesmo dia, por volta das 20h. 

Edvaldo de Paula frisa a importância da participação do 
maior número de votantes para prestigiar a nova diretoria. “Os 
novos membros se propõem a conduzir o destino da AMG 
em um momento de construção do monumental projeto 
que está sendo erguido no terreno da Avenida Portugal, que 
certamente será um novo marco na história da Associação” 

Presidente - José Umberto Vaz de Siqueira
Vice-Presidente - Nabyh Salum
Secretária Geral - Regina Maria Santos Marques
Secretaria Adjunta - Wilzenir Sandes Brito Barbosa
Diretor Financeiro - Washington Luiz Ferreira Rios
Diretor Financeiro Adjunto - Jorge Temer Merhi
Diretor Cientifi co - Waldemar Naves do Amaral
Diretor Assuntos Profi ssionais - Hélio Moreira 
Diretor do Departamento de Convênios - André Luiz Braga das Dores
Vice-Diretor do Departamento de Convênios - Henrique Borges Gomide
Diretor de Assuntos Contratuais do Departamento de Convênios - Paulo 
Luiz Carvalho Francescantônio 
Secretário do Departamento de Convênios - Élio Caetano de Assis

Caríssimos(as) colegas, 

Vimos por este meio apresentá-los nossa chapa para eleição 
da nova diretoria da AMG, fruto da união das entidades 
representativas dos médicos no Estado de Goiás. Neste mo-
mento de opressão por qual passa a classe médica é hora 
de mostrarmos que estamos todos juntos e nos sentiremos 
mais representantes se todos exercerem o seu direito de 
voto na eleição dia 28 de agosto de 2014. O fato de ser 
chapa única é mais um motivo de empolgação para todos. 
Demonstra que estamos unidos em um mesmo projeto de 
defesa da classe médica. Portanto, precisamos que cada um 
faça sua parte. Dia 28, não deixe de comparecer a sede da 
AMG para votar. Contamos com sua participação!

José Umberto

Chapa Unidade Médica

salienta o presidente da Comissão Eleitoral. Ele reconhece, 
ainda, o trabalho realizado pela atual diretoria, presidida pelo 
ginecologista-obstetra, Rui Gilberto, que encerra o mandato.

MÉDICOS DO INTERIOR
Edvaldo de Paula explica que os médicos do interior só 

votarão por correspondência. A Comissão Eleitoral enviará o 
material de votação para e endereço dos associados da capital e 
interior até o dia 13 de agosto. “Reforçamos o pedido para que 
todos os que estiverem aptos a votarem que votem”, salienta.

Diretor de Esporte - Gilson Cassem Ramos 
Diretora Social - Soraya Rassi Dafíco 
Diretor de Atendimento aos Associados - Waldemar Antônio Tassara
Diretor de Regionais - Clausmir Zanetti Jacomini
Diretor de Marketing - Rui Gilberto Ferreira

Delegados Efetivos:
Paulo Roberto Cunha Vêncio
Marco Túlio Campos Tahan

Delegados Suplentes:
Ruy Rocha Macedo
Dejan Rodrigues Nonato
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RUI GILBERTO FERREIRA I PRESIDENTE DA AMG
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É HORA DE EXERCER 
A CIDADANIA
Esperamos a participação de todos 

os médicos goianos, tanto da capital 

quanto do interior, nesta eleição

No dia 28 de agosto, nós, médicos pertencentes a uma 
entidade democrática, elegeremos a nova diretoria da Associa-
ção Médica de Goiás. A chapa “Unidade Médica” composta por 
profi ssionais respeitados e consagrados na Medicina goiana nos 
traz a proposta de união e força.

Destaco a presença de José Umberto Vaz, como candidato 
a presidente, que tanto honrou os desafi os de defender profi s-
sionalmente a categoria médica de Goiás durante esses últimos 
dois anos, em minha gestão. Ele e toda a diretoria tem meu 
apoio e voto de confi ança.

Esperamos a participação de todos os médicos goianos, tanto 
da capital quanto do interior, nesta eleição. O voto de cada um é 
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fundamental para o fortalecimento de nossa entidade. Portanto, 
nos vemos dia 28, na sede da Associação Médica.

Outro momento democrático de grande valia para a categoria 
médica goiana é a eleição dos conselheiros do Conselho Federal 
de Medicina. O Dr. Salomão Rodrigues Filho, amigo e companhei-
ro nas lutas classistas pela valorização do médico goiano, concorre 
a Conselheiro Efetivo, com a chapa Ética e Responsabilidade.

Ter um médico representante de Goiás com tamanho empe-
nho e garra no CFM é de valiosa honraria para a classe médica 
goiana e um grande passo para a conquista de melhorias na 
Medicina em nosso Estado. Que possamos votar e exercer, mais 
uma vez, nosso papel como cidadãos e profi ssionais.
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ELE TEM EM 
QUEM CONFIAR.
VOCÊ TAMBÉM.

/UnimedGoiania

/UnimedGoiania

Faça um Seguro de Vida Unimed e garanta proteção para quem você ama. 
Se o seguro é Unimed, você pode confiar.

w w w. u n i m e d g o i a n i a . c o o p . b r

CUIDAR DE VOCÊ.  ESSE É O PLANO.

SAC 3216-8000 / 0800 642 8008
Av. T-9, nº 276, Setor Marista. Fone: 3216-8700  

Ligue e agende a visita de um corretor.

Corretora de Seguros Unimed
Venda de Seguros e Planos de Saúde

Médicos de todo Brasil elegerão en-
tre os dias 25 e 27 de agosto os novos 
conselheiros que representarão seus 
estados no Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) nos anos de 2014 a 2019.

A votação pode ser realizada das 
formas presencial, por correspondência 
ou mista. Para o voto por correspondên-
cia, o Cremego informa que as cédulas, 
os envelopes para envio dos votos e as 
instruções para votação já foram enca-
minhados para os endereços constantes 
no cadastro dos médicos no Conselho. 
Só será considerado válido o voto que 
tiver a chancela da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. A correspon-
dência deve chegar até às 18h da data 
limite do encerramento das eleições. 

Estão obrigados a votar médicos 
em pleno gozo dos direitos políticos e 
profi ssionais inscritos no CRM. Quem 
estiver em débito com a entidade não 
poderá votar. A participação no pleito é 
facultativa somente para os profi ssionais 
com mais de 70 anos.

O mandato dos membros terá 
duração de 5 anos, com a posse em 
1º de outubro e encerramento em 30 
de setembro de 2019. Ao tomar posse 
formalmente no cargo, o conselheiro 

Eleição do CFM será em agosto
Entre os dias 25 e 27 de agosto, médicos de todo Brasil escolherão seus 

representantes para a próxima gestão do Conselho Federal de Medicina 

(CFM). Goiás possui duas chapas representando o Estado

SALOMÃO RODRIGUES FILHO 
é membro da Chapa 1, 
Ética e Responsabilidade

assume uma série de obrigações legais 
e institucionais. Segundo o CFM, entre 
as suas obrigações está o estudo das 
denúncias, consultas ou outros docu-
mentos para os quais tenha sido desig-
nado e a atuação ativa nos trabalhos 
do conselho. 

EM GOIÁS
As eleições em Goiás serão no 

dia 25 de agosto. De acordo com o 
Cremego, a votação presencial acon-
tecerá das 8 às 20 horas em Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Anápolis. Nas 
demais cidades do interior, a votação 
será por correspondência.

Duas chapas foram inscritas para 
disputar a eleição para a escolha dos 
novos conselheiros efetivo e suplente 
que representarão o Estado. A Chapa 
1 - Ética e Responsabilidade é formada 
pelos médicos Salomão Rodrigues Filho 
e Lueiz Amorim Canedo. A Chapa 
2 - Mudança com Ética é formada por 
Nelson Remy Gillet e Eliana Sarto Frota.

Para o presidente da AMG e do 
Cemeg, Rui Gilberto Ferreira, o psi-
quiatra Salomão Rodrigues Filho é uma 
personalidade médica de fundamental 
importância para a medicina do Estado. 

“Ele sempre esteve a frente das diversas 
lutas políticas pela defesa profi ssional 
dos médicos e qualidade da produção 
científi ca regional, por isso ele merece 
todo o reconhecimento e apoio da 
classe médica”, atesta Rui Gilberto.

Com informações do Cremego e CFM.
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E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

QUEM É DONO.

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

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.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
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AMG celebra Dia do Médico 
em jantar no dia 11 de outubro
O Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro, terá um sabor 
especial para os médicos goianos. A Associação Médica de Goiás 
promoverá um sofi sticado jantar, na noite do dia 11 de outubro, 
em homenagem à classe médica. Na oportunidade ainda será 
comemorado os 64 anos da AMG e o lançamento da escritura e 
início das obras do Órion Business & Health Complex. O evento 
será realizado no espaço de festas Mansão Crystal, às 21 horas, e 
contará com apetitoso buffet e banda de música. Para que a come-
moração seja ainda mais especial, a Associação Médica de Goiás 
conta com a presença de todos. Agende-se!

RONALDO CAIADO PALESTRA SOBRE 
A SITUAÇÃO DO MÉDICO NO BRASIL

SALOMÃO RODRIGUES FILHO (Cemeg), RAFAEL 
MARTINEZ (Simego), ERSO GUIMARÃES (Cremego), 
RONALDO CAIADO e RUI GILBERTO FERREIRA, 
presidente do Cemeg e da AMG

Representante da classe médica no Congresso Nacional, o 
deputado federal e ortopedista Ronaldo Caiado, proferiu, a 
convite do Cemeg, no dia 16 de maio na sede do Cremego, 
a palestra Desafi os Atuais dos Médicos Brasileiros.

ENTIDADES MÉDICAS COMEMORAM 
APROVAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRA E SALÁRIOS

O Comitê das Entidades Médicas de Goiás (Cemeg), formado pelo 
Conselho Regional de Medicina, Academia Goiana de Medicina, 
Associação Médica de Goiás e Sindicato dos Médicos do Estado de 
Goiás promoveu uma festividade em comemoração a aprovação do 
Plano de Cargos, Carreira e Salários e outros avanços na área de 
saúde em Goiás. A celebração, realizada no dia 13 de junho, teve a 
participação de aproximadamente 500 pessoas, dentre autoridades e 
médicos. A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexida-
de (Ahpaceg), a Associação dos Hospitais (Aheg), e as cooperativas 
médicas Unimed Goiânia e a Unicred ainda participaram do evento. 

ROBSON PAIXÃO, MARCONI PERILLO, SÉRGIO 
DAHER, RUI GILBERTO e ERSO GUIMARÃES


