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Representantes da classe médica levam 
solicitações à diretoria do Ipasgo
Diretores das entidades médicas se reuniram com 

o presidente da Operadora para reivindicarem a 

correção da defasagem na tabela de honorários 

profissionais e a implantação da tabela da CBHPM
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A diretoria da Associação Médica de Goiás (AMG) se reu-
niu na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, com o presidente 
do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado 
de Goiás (Ipasgo), Francisco Taveira Neto, na sede da Ope-
radora, para discussão de melhorias trabalhistas para a classe 
médica. Dentre os diretores presentes da AMG, estavam o 
presidente Rui Gilberto Ferreira que também é presidente do 
Cemeg, o vice-presidente José Umberto Vaz Siqueira, o diretor 
o Departamento de Convênios André Luiz Braga das Dores 
e o delegado Washington Luiz Ferreira Rios. Ainda marcaram 
presença o presidente do Cremego, Erso Guimarães, junta-
mente com seu vice Leonardo Mariano Reis, além do médico 
Salomão Rodrigues Filho. 

Os representantes da classe médica levaram duas principais 
solicitações à presidência do Ipasgo que são a correção da de-
fasagem na tabela de honorários profi ssionais e a implantação 
da tabela da CBHPM. “A reunião foi bastante proveitosa, a di-
retoria do Ipasgo, na pessoa do presidente, expressou interesse, 
no mais curto espaço de tempo, em atender nossos anseios”, 
afi rma o presidente da AMG e do Cemeg, Rui Gilberto Ferreira.

Já havia sido acordado, com as diretorias antecedentes 
do Ipasgo, que aconteceria a correção dos serviços prestados 
pela Operadora na data base maio. “Em 2013, não houve essa 
correção. A inquietação da classe médica nos motivou, ainda 
mais, a trazer nossas solicitações até a direção do Instituto”, 
explica Rui Gilberto. 

A classe médica fez uma reivindicação de 20% de corre-
ção e, em paralelo, solicitou a implantação da CBHPM. “O 

que deverá ser feito é a aproximação dos valores da tabela 
do Ipasgo como a da CBHPM”, detalha Rui Gilberto.

ResPOsTA
O presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto, relatou que 

na última reunião do Conselho Deliberativo da Operadora - que 
tem assento vários representantes dos servidores – foi assinado um 
documento para a correção da tabela dos agregados e ainda valores 
de teto e piso das contribuições em porcentual dos servidores. “Não 
posso assegurar a classe médica os valores do índice da ANS, que 
escapa do que teremos de incremento de receita”, frisa o presidente.

Sobre o que foi acertado com as antigas diretorias, de que 
haveria correção na data base, Francisco Taveira confi rmou que 
honrará o que foi proposto que é o aumento conforme realizado 
em 2012. “Fica aqui o pacto de que o incremento de receita será 
destinado a melhorias de honorários para a classe médica”, salienta. 
“Quero melhorar o valor da consulta e utilizar o valor do acrés-
cimo, estimado de 5 a 6 milhões de reais, para este fi m”, revela.

Atualmente o Ipasgo paga 50 reais por consulta médica. 
“Fazemos em média 150 a 160 mil atendimentos por mês. 
Qualquer valor destinado ao aumento da consulta resultará em 
um aumento considerável no total na fatura mensal. Sei que 
o valor da consulta é baixo, mas é possível melhorar”, disse.

sOlUÇÃO
Para corrigir essas distorções, foi constituído um grupo de 

trabalho de aproximadamente cinco pessoas, três do Ipasgo 
e duas das entidades médicas. Os representantes do Comitê 
das Entidades Médicas de Goiás (Cemeg) serão os médicos 
Salomão Rodrigues e Leonardo Mariano Reis.

“O estudo pela Comissão deverá ser concluído o mais rápido 
possível para um retorno positivo aos médicos”, analisa Rui Gilberto. 
A previsão é que em um período de 60 dias, o pleito seja aten-
dido. “Ouve transparência e interesse o que nos deixou felizes e 
motivados na luta pelas conquistas”, ressalta o presidente da AMG.
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RUi GilbeRTO FeRReiRA I PRESIDENTE DA AMG
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É HORA DE CELEBRAR!
Se por um lado temos um bom motivo para 

comemorar, por outro, ainda temos outras situações 

da saúde pública goiana e brasileira para discutir

Colegas médicos,

Está ofi cialmente aprovado o Plano de Cargos, Carreira e Salários para os servidores da 
saúde do Estado de Goiás! Depois de tantos anos de lutas e reivindicações, podemos come-
morar essa conquista que foi alcançada graças a um trabalho árduo das entidades médicas 
juntamente com todos os profi ssionais da saúde pública do Estado. 

E para celebrar, convidamos a todos os colegas médicos para uma confraternização que 
será realizada no dia 13 de junho, no Maison Florency. Teremos a presença do Governador 
de Goiás, Marconi Perillo, dentre outras autoridades. 

Se por um lado temos um bom motivo para comemorar, por outro, ainda temos outras 
situações da saúde pública goiana e brasileira para discutir. Por isso, recebemos no Con-
selho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o deputado federal Ronaldo Caiado para 
debater “A atual situação da categoria médica”. 

Foi uma oportunidade ímpar de somarmos ideias, experiências e sugestões para juntos 
conquistarmos, a cada dia, a real valorização da Medicina. Foi de fundamental importância 
a participação de todos. Nos reunimos, no dia 7 de maio, juntamente com representantes 
das outras entidades médicas, com o presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto. Levan-
tamos duas principais solicitações que são a correção da defasagem na tabela de honorários 
profi ssionais e a implantação da tabela da CBHPM. Tivemos um retorno positivo do presi-
dente e esperamos que os acordos sejam efetuados o mais breve possível.

A Associação Médica de Goiás continua, e sempre continuará, lutando em defesa de 
nossa classe. Esperamos ter o apoio de todos os profi ssionais médicos do Estado e conta-
mos, ainda, com a união da classe para fortifi car ainda mais a entidade.

Obrigado pela confi ança!
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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.

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

CONFRATERNIZAÇÃO

ASSOCIAÇÕES BRASILEIRA E GOIANA SE ÚNEM EM EVENTO CIENTÍFICO

Com o objetivo de comemorarmos a aprovação do Plano 
de Cargos, Carreira e Salários do Estado, o Cemeg pro-
moverá um jantar no dia 13 de junho, às 20hs, no Maison 
Florency. Todos os médicos e familiares estão convidados 
para essa grande festa da medicina goiana. Estarão pre-

O presidente da AMG, Rui Gilberto, esteve presente, 
juntamente com o presidente da AMB, Florentino Cardo-
so, no Simpósio de Ultrassonografi a do Primeiro Trimestre 
(Uma Inversão da Pirâmide), no dia 10 de maio, em São 
Paulo. Ainda marcaram presença, o diretor fi nanceiro da 
AMG e presidente da Sociedade Brasileira de Ultrasso-
nografi a (SBUS), Waldemar Naves do Amaral, o médico 
César Fernandes, candidato a presidência da Febrasgo, e os 
membros da SBUS Rejane Ferlim e Adilson Ferreira.

O encontro teve como principal objetivo a educação 
continuada dos profi ssionais, além do compartilhamento 
do que há de mais avançado na tecnologia do ultrassom 

Congresso Goiano de 
Ginecologia e Obstetrícia

Ronaldo Caiado faz conferência sobre 
atual situação da categoria médica

O 3º Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia e a 39ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia serão realizados 
de 28 a 30 de maio de 2014, no Centro de Convenções de Goiânia.

A presidente da SGGO, Zelma Bernardes Costa, afi rma que a programação científi ca está consistente, atual e práti-
ca. Na meta de valorizar a produção acadêmica, serão inseridos alguns trabalhos na grade ofi cial do Congresso.

O momento político atual vivido pela categoria médica foi tema de 
conferência com o ortopedista e Deputado Federal Ronaldo Caiado, 
realizada no dia 16 de maio no Cremego. Foi fundamental a partici-

sentes ainda o governador do Estado, Marconi Perillo, o 
secretário Estadual da Saúde, Halim Girarde, dentre outras 
autoridades médicas. Os convites poderão ser retirados na 
Associação Médica de Goiás, Cremego, Academia Goiana 
de Medicina e Simego, todas integrantes do Cemeg.

durante a gravidez. “A valorização da ultrassonografi a no I 
trimestre traduz em resultados de excelência para o binô-
mio materno-fetal”, afi rma Waldemar Naves do Amaral.

pação de médicos e acadêmicos para a refl exão e análise conjunta das 
difi culdades e desafi os enfrentados pela classe, na busca de soluções e 
estratégias para a conquista efetiva da valorização da Medicina. 
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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.
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No dia 10 de maio, a diretoria e 
membros da Sociedade Goiana de 
Oftalmologia estiveram no Shopping 
Passeio das Águas promovendo a 
Campanha Encontre o oftalmologista 
mais próximo de você. A iniciativa tem 
como objetivo mostrar à população o 
quanto é importante realizar consultas 
periódicas com o oftalmologista para 
a prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento de patologias.

Estavam presentes o vice-presidente 
da SGO, Luciano de Sousa Pereira, o 
diretor de Defesa de Classe, Solimar 
Moisés, o oftalmologista e presidente 
do Simego, Leonardo Mariano Reis, 
e o especialista Rafael Cardoso que 
acompanhou todo o período de aten-
dimento, entre 10h às 16h.

Na oportunidade, foram realizados 
exames de medição da pressão ocular, 
além do exame de fundo de olho, em 
pacientes de risco, como idosos e pessoas 

SGO promove campanha 
“Encontre o Oftalmologista 
Mais Próximo de Você”
Especialistas foram até o Shopping Passeio das Águas para 

incentivarem a população a procurarem um oftalmologista

com casos de doenças oftalmológicas na 
família. “Nosso foco principal é incenti-
var a população a procurar o especialista 
em Oftalmologia. Às vezes, o paciente 
pensa que possui apenas problemas 
com o grau, mas na verdade, consegui-
mos diagnosticar outras doenças, como 
glaucoma, ceratocone, catarata e demais 
patologias que têm como sintoma 
uma alteração refrativa inicial”, explica 
Luciano Pereira, acrescentando que o 
diagnóstico precoce é fundamental para 
o resultado do tratamento.

AcessibilidAde
Para aqueles pacientes que não 

possuem boas condições financeiras, 
Luciano Pereira lembra que existem 
clínicas de Oftalmologia com preços 
populares que oferece um serviço qua-
lificado. “O importante é se consultar 
com o especialista que poderá dar 
qualidade de vida ao paciente”, salienta.


