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 B Entidades médicas se unem 

à AMG em defesa da Medicina
Os médicos do Brasil estão em luto. A presidente Dilma 

Rousseff vetou 10 itens do Ato Médico, o que representou 
uma agressão à classe médica e à saúde pública do Brasil. A 
medida causou não apenas a indignação dos profissionais da 
Medicina, mas o desejo e a sede de justiça. “A Associação 
Médica de Goiás repudia as medidas adotadas pelo Governo 
Federal e roga a todos os profissionais que unam forças em 
defesa da nossa profissão. É preciso que a sociedade entenda 
nossos conceitos para que nos ajude nesta batalha que legaliza 
e engrandece não apenas a nossa profissão, mas a saúde pública 
brasileira”, afirma Rui Gilberto Ferreira, presidente da AMG.

Além dos vetos à regulamentação do exercício pleno da 
Medicina, o Governo Federal anunciou outras medidas que 
sacudiram a categoria. Ele abriu as portas da saúde pública 
brasileira aos estrangeiros sem a devida revalidação do di-
ploma e instituiu, de maneira autoritária, o Programa Mais 
Médicos. A medida provisória 621/13 tem como objetivo 
abrir cerca de 10 mil vagas para atuação na área de atenção 
básica no Norte e Nordeste, periferias de grandes cidades e 
municípios do interior em todas as regiões do país. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou nota 
afirmando que a decepção dos candidatos com ausência de 
condições de trabalho e direitos trabalhistas contribuíram 
para que muitos profissionais desistissem de participar do 
programa de alocação de médicos. Diante do interesse inicial 
dos médicos, o CFM explica ser a vontade da categoria em 
atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). A entidade, assim 
como as demais entidades representativas médicas, continua a 
defender a criação de uma carreira de Estado para o médico 
que atua no SUS como única saída para estimular a ida de 
profissionais para os vazios assistenciais.

MÉDICOS NAS RUAS
Durante os dias 23, 30 e 31 de julho, médicos de mais de 20 

Estados brasileiros foram às ruas pacificamente manifestar pela va-
lorização da Medicina e contra os medidas do Governo. A AMG, 
juntamente com as outras entidades médicas representativas de 
Goiás, Cremego e Simego, esteve à frente da manifestação. “Agrade-
cemos a presença de todos os colegas. Estes dias marcaram história 
e foram apenas o começo de uma luta que só findará quanto o 
Governo atender nossas reivindicações”, agradece Rui Gilberto. 

Manifestação do dia 
30 de julho de 2013

Manifestação na porta do Paço Municipal, 31 de julho de 2013

Reunião do Cemeg com a Deputada Flávia Morais para 
discutir a medida provisória que autoriza a entrada de 
médicos estrangeiros no Brasil, o aumento de dois anos 
no curso de Medicina e o veto presidencial
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RUI GILBERTO FERREIRA I PRESIDENTE DA AMG
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AMG EMPENHADA NA DEFESA 
DA MEDICINA BRASILEIRA

Colegas,

Estamos na centésima edição deste jornal que já faz parte 
da história da Associação Médica de Goiás. Aqui, nestas 
folhas, compartilhamos conquistas e anseios da classe médica, 
e o mais importante, tivemos apoio dos médicos goianos que 
expressaram seu contentamento e somaram conteúdo. Para 
nós, 100 edições só congratulam o que já está estampado na 
realidade da AMG: crescemos, atuamos e conseguimos!

É neste espírito de garra e força que temos enfrenta-
do todas as medidas arbitrárias do Governo Federal que 
desvalorizam nossa profissão. Os vetos da presidente Dilma 
Rousseff ao Ato Médico, a abertura das portas brasileiras ao 
médico estrangeiro sem a devida revalidação, o Programa 
Mais Médicos que subtrai e não soma. Estamos diante de um 
momento de crise na Medicina e saúde pública que deve ser 
enfrentado com pulso firme, abastecido pela união da classe.

Agradecemos a todos os colegas que participaram das 
manifestações nos dias 23, 30 e 31 de julho. A presença dos 
médicos e alunos de graduação mostraram às autoridades e 
população que não somos fantoches que podem ser manipu-

lados. Somos médicos profi ssionais que lutam pela valorização do 
seu trabalho e, principalmente, pela qualidade da saúde brasileira. 
Ir às ruas representou muito mais do que a indignação dos médi-
cos frente as decisões do Governo, mas demonstrou o amor que 
cada profi ssional possui à Medicina e sua sede de justiça.

Nosso próximo passo é trabalhar para derrubar os vetos da pre-
sidente Dilma. Já conseguimos que os dois anos a mais adicionados 
ao curso de Medicina fossem revistos. Estaremos atuantes para que 
os 10% que deveriam ser investidos à saúde pública seja devida-
mente direcionados a área. Devemos mostrar a população que não 
somos contra o Programa Mais Médicos ou a presença de profi ssio-
nais que contribuam para as melhorias na saúde. Mas repudiamos 
a contratação de médicos que não possuem revalidação do diploma 
e que não estão preparados para atender bem a população.

Que sigamos unidos, fi rmes, fortes e atuantes. Continuaremos 
atendendo os pacientes com o mesmo amor e dedicação que nos 
foi sabiamente ensinado. Seguiremos, junto às outras entidades 
médicas, o calendário nacional. Fiquem atentos às decisões e even-
tos em nossos contatos virtuais.
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UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
QUE É SUA.

Mais de 270 mil profissionais 
da saúde em todo o país 
escolheram a Unicred como sua 
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:

Faz sentido operar 
com uma instituição 

financeira que é sua.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS 
UNICRED EM TODO O BRASIL.

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote
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Parceria entre SGGO e AMG garante o não fechamento 
definitivo da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes 

A Secretaria Estadual de Saúde decidiu pelo não fecha-
mento da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A deci-
são foi tomada depois de uma conversa entre o Secretário 
de Saúde, Antônio Faleiros, a presidente da SGGO, Zelma 
Bernardes Costa, o presidente da AMG, Rui Gilberto Ferreira, 
e Waldemar Naves do Amaral, membro da diretoria da AMG 
e presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia.

No início do mês de julho, a Vigilância Sanitária, junto 
a Secretaria Estadual de Saúde, decidiu interditar tempora-
riamente a Maternidade para que adequações na lavanderia 
e centro cirúrgico fossem devidamente realizadas. Após a 
reforma, uma semana depois de iniciada, a Secretaria deci-
diu, juntamente com a Vigilância e a diretoria administrativa 
e geral da Maternidade, continuar com as portas fechadas.

O quadro foi revertido após a solicitação das entidades 
médicas e no dia 29 de julho, a Maternidade novamente 
abriu as portas à população. A Nossa Senhora de Lourdes 
possui, hoje, 35 leitos e cinco salas cirúrgicas que atendem 
mensalmente 180 partos e 30 cirurgias ginecológicas. Na 
área acadêmica, possui estágio para os alunos do sexto ano 

nas áreas de Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, recebendo 
estudantes da Universidade Federal de Goiás e Unievangélica.

PIONEIRISMO EM GOIÁS
A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes foi funda-

da em 20 de maio de 1970. Foi a primeira maternidade 
pública de Goiás a receber o título Hospital Amigo da 
Criança, conferido pelo Ministério da Saúde e Fundo 
das Nações Unidas para Infância. Sua missão é oferecer 
assistência qualificada à saúde pública no Estado, nas 
áreas de ginecologia, obstetrícia, planejamento familiar, 
acompanhamento do desenvolvimento da criança, pos-
sibilitando ainda, a formação de profissionais de saúde.

Em 1998, após uma reformulação, implantou alojamento 
conjunto para mãe e bebê, habilitou equipe para incentivar e 
orientar sobre os benefícios da amamentação e criou sistema 
de acompanhamento para as crianças até um ano e meio 
de idade (período em que tem o peso e medida aferidos, é 
avaliado por pediatras, recebe todas as vacinas previstas no 
calendário da criança).

 A maternidade possui, hoje, 35 leitos e cinco salas cirúrgicas que 

atendem mensalmente 180 partos e 30 cirurgias ginecológicas  
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 B ORGANIZAÇÃO DA JORNADA GOIANA DE RADIOLOGIA 

E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ESTÁ A TODO VAPOR

Nos dias 30 e 31 de agosto, Goiânia receberá a V Jornada Goiana 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, no Mercure Hotel. A equi-
pe organizadora preparou uma programação científi ca de alto nível 
que contemplou temas importantes para atualização em medicina 
diagnóstica, com ênfase em tórax, emergência, músculo-esquelético, 
neurologia/coluna e oncologia.

“Nossa jornada é considerada o principal evento de diagnóstico 
por imagem da região Centro-Oeste e recebe um número signifi ca-
tivo de participantes de todos os estados Brasil”, afi rma Gustavo Ribei-
ro Fiori, presidente da Sociedade Goiana de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem. “É de relevante importância para o mercado goiano, in-
cluindo a participação das mais importantes empresas da área. Conto 
com a presença de todos”, convida o presidente. As inscrições podem 
ser efetuadas no site sgor.org.br e terão preços promocionais até 23 de 
agosto. Para outras informações, ligue (62) 3941-8636.
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APARECIDA DE GOIÂNIA

No dia 30 de julho de 2013, a diretoria da AMG 
esteve na prefeitura de Aparecida de Goiânia para, 
juntamente com o prefeito Maguito Vilela, solicitar a 
recaptação da área campestre da AMG. 
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