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Governo retoma negociação com
entidades médicas para a implantação
de planos de carreira, cargos e salários
Novo secretário da saúde do Estado de Goiás,
Halim Antônio Girarde, pede o apoio das
diretorias da AMG, Simego e Cremego para a
formulação de um plano que beneficie todas
as 14 categorias da área da saúde

A diretoria da Associação Médica de Goiás, representada
pelo presidente, Rui Gilberto Ferreira, e pelo diretor financeiro, Waldemar Naves do Amaral, se reuniu, na manhã do
dia 24 de janeiro, com o secretário da saúde do Estado de
Goiás, Halim Antônio Girarde, no Conselho Regional de
Medicina do Estado de Goiás.
O encontro colocou em pauta a formulação do Plano de
Carreira, Cargos e Salários para os médicos goianos. Ainda
estavam presentes o chefe da casa, Erso Guimarães, e o superintendente de Gerenciamento das Unidades Assistenciais
de Saúde, Deusdetih Vaz.
O plano, em discussão, beneficiará as 14 categorias da
área da saúde, segundo afirma Rui Gilberto. “O governo
se mostrou interessado em conceder o Plano de Cargos,
Carreira e Salário. Isso é o mais importante. É hora de
unirmos forças para concluirmos um projeto que traga
benefícios financeiros e de qualidade nos meios de trabalho
para todos os profissionais. Quem ganha são os pacientes
e a saúde goiana”, analisa. A perspectiva é que a proposta
oficial seja avaliada em breve e concretizada até abril, antes
das proibições eleitorais.
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Lideranças médicas
durante a reunião

DEUSDETIH VAZ, RUI GILBERTO, ERSO
GUIMARÃES, HALIM ANTÔNIO GIRARDE e
WALDEMAR NAVES DO AMARAL

(62) 3216-8505

/UnimedGoiania

Unidade Central: Av. Mutirão, 2762, St. Bueno.
N O V O P O S T O D E C O L E TA

Unidade Hospital São Francisco:
Rua 9-A, 110, Setor Aeroporto.
RESULTADOS VIA WEB
www.unimedgoiania.coop.br

Plano de Carreira,
Cargos e Salários
esteve no centro das
discussões

(62) 3216-8505
Dr. Euler de Bastos Morais
Médico Responsável Técnico
CRM-GO 2893

SAC: 3216-8000 / 0800 642 8008

(62) 3216-8505

b

2014:
ano de eleições

c

questão de princípios

Rui Gilberto FerreirA I Presidente da AMG

É hora de mostrarmos que somos cidadãos
conscientes, que sabemos escolher nossos
governantes e que lutamos por um país melhor
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O ano de 2014 marcará a história de nosso país. Receberemos, em território
brasileiro, a maior competição de futebol do mundo, o que enche nosso coração
de orgulho, mas nos põe ainda mais vigilantes. Será um momento de intensa e
contagiante alegria, mas não podemos esquecer, em nenhuma instante, das prioridades que cercam nosso país. A exemplo, a saúde pública brasileira.
No ramo da democracia, iremos as urnas e elegeremos aquele que guiará
nossa ação nos próximos quatro anos. Além da presidência da República, votaremos para governador de Estado, senadores, deputados estaduais e deputados
federais. É hora de mostrarmos que somos cidadãos conscientes, que sabemos
escolher nossos governantes e que lutamos por um país melhor. Que possamos
lembrar das atrocidades cometidas pelos maus governantes e da mordaça colocada em nossas bocas que clamam por dignidade e justiça. Vamos à luta! Merecemos representantes políticos que acreditam em nossos sonhos, valorizem a vida
humana e que saibam fazer democracia.
Dentro da Associação Médica de Goiás, elegeremos, em outubro, o novo
presidente. Na última reunião da AMG, realizada em dezembro de 2013, foi
anunciada a pré-candidatura do ortopedista José Umberto Vaz de Siqueira, atual
vice-presidente da Associação Médica de Goiás e vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Goiás. Que as eleições da
nova diretoria da AMG sejam pautadas pela honestidade e compromisso na luta
pela valorização médica e qualificação da saúde.
Tenhamos um ótimo ano com novos desafios e maiores conquistas.
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AMG se reúne com presidentes
das especialidades regionais
A diretoria da Associação Médica de Goiás se uniu
com presidentes das Sociedades de Especialidades
Regionais, no dia 16 de dezembro, em reunião ordinária de final de ano, na sede da AMG. O anfitrião da
casa, Rui Gilberto Ferreira, fez uma apresentação do
andamento das obras do Órion e da implantação da
nova sede da Associação. Ainda foi discutido o trabalho
realizado pela diretoria em 2013, conquistas e lutas
de defesa profissional e a importância da integração e
participação dos especialistas de Goiás como associados
da AMG na promoção da medicina goiana.
Ao final da reunião, foi fixada a foto do médico Waldemar Naves do Amaral na galeria dos
ex-presidentes da AMG. Ele esteve a frente da Associação no período 2003-2005. É professor adjunto da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Goiás; chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG; presidente
da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia; diretor
acadêmico do Hospital e Maternidade Dona Íris; diretor
técnico e acadêmico do Hospital da Polícia Militar do
Estado de Goiás; autor de dezenas de artigos e livros.
“Tê-lo nesta galeria é um orgulho para todos nós e para
a medicina de Goiás e do Brasil”, afirma Rui Gilberto.
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Leonardo Mariano Reis é o novo presidente da Cooperativa
Estadual de Serviços em Oftalmologia do Estado de Goiás

Cerca de 60 pessoas participaram
da solenidade de posse da nova diretoria da Cooperativa Estadual de Serviços
em Oftalmologia do Estado de Goiás
(Cooeso-GO), realizada no dia 11 de
fevereiro, no Conselho Regional de Medicina. Estava presente o representante
da Federação das Cooesos do Brasil,
João Fernandes, além da nova diretoria
que terá como presidente o médico
oftalmologista Leonardo Mariano Reis.
Administrador com experiência na
área médica há 13 anos, João Fernandes
destacou a importância da união dos médicos na relação com as operadoras para
a defesa de seus interesses profissionais.
“Fiquei feliz com a presença de todos
os especialistas nesta noite. Aqui, temos
toda a liderança em oftalmologia de
Goiás. São aproximadamente 63 médicos de grande representatividade”, frisou
João Fernandes que ressaltou, ainda, que
dentre as cooperativas criadas na maio-

Nova diretoria eleita

ria dos Estados brasileiros, a Regional
de Goiás se destaca no sucesso de sua
administração nos últimos cinco anos.
O administrador avaliou a atuação da
oftalmologia goiana. “Posso garantir que
Goiás, principalmente Goiânia, representa um dos maiores polos da oftalmologia
brasileira. Aqui, temos serviços de primeiríssima qualidade”, analisou.
Como novo presidente da Regional
Goiás, Leonardo Mariano Reis afirmou
que a parte mais difícil do trabalho na
cooperativa já passou e que só resta
conseguir unir a classe médica. Ele declarou total apoio à Sociedade Goiana
de Oftalmologia.
Ciência
A noite de posse terminou com um
coquetel oferecido pela Latinofarma,
organizadora do evento. Foi anunciado o III Grand Round, que deverá
acontecer em breve. No encontro,

João Fernandes
durante sua palestra

Coquetel que uniu troca de
ideias e confraternização

serão apresentados casos clínicos com
o objetivo de fomentar a pesquisa e a
educação continuada dos profissionais
oftalmologistas do Estado de Goiás.

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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Cooeso ganha nova
diretoria em Goiás

