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AMG promove solenidade em
comemoração ao Dia do Médico
Durante seu discurso, o secretário de saúde de
Goiás, Antônio Faleiros, afirmou: “até o final
deste ano, estará pronto o Plano de Cargos,
Salários e Carreira para os médicos do Estado”
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Autoridades médicas de Goiás

culdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
e o empenho em intensificar a produção científica e em
humanizar a Medicina.
União
Rui Gilberto iniciou a solenidade agradecendo a presença de todos os colegas na confraternização, afirmando
que tudo foi organizado com carinho e simplicidade.
“Hoje, comemora-se o centenário de Vinícius de Moraes
e fazendo referência e ele, lhes digo com muita convicção
que o exercício da Medicina é a mais bela de todas as
artes”, destacou.
Apesar dos equívocos do Governo Federal, no quesito
saúde pública, o presidente da AMG disse que era o momento de brindar a união da categoria médica brasileira. “Quero
ressaltar aqui o grande empenho do Simego, Cremego,
Academia de Medicina e a Associação Médica para juntos
combatermos os equívocos do Governo. Aos nossos homenageados, fica aqui o nosso reconhecimento pelo grande
serviço prestado pelo engrandecimento da medicina de Goiás
e do Brasil”, ressaltou.
O presidente do Conselho Regional de Medicina, Erso
Guimarães, enalteceu a união da classe médica adquirida
pela luta na defesa da profissão e da medicina. “Junto
com todas as entidades médicas, foi criada o Comitê
das Entidades Médicas. Nós, médicos goianos, estamos
unidos, somos trabalhadores e vamos lutar pela categoria
e pela medicina”, enfatizou.
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No dia 19 de outubro, médicos, familiares e autoridades médicas se reuniram em solenidade para comemorar
o Dia do Médico, celebrado mundialmente no dia 18.
Estavam presentes o anfitrião Rui Gilberto Ferreira, presidente da Associação Médica de Goiás, o secretário da
saúde do Estado de Goiás, Antônio Faleiros, o presidente
da Comissão de Defesa Profissional da Sbot-GO, Robson
Azevedo, Erso Guimarães, presidente do Cremego e
um dos pioneiros da medicina em Goiás, o radiologista
Naby Salum.
Ainda estavam na festividade Sizenando da Silva
Campos Júnior, presidente da Unimed Goiânia, Regina
Maria Santos Marques, representante da Unicred, José
Ximenes, presidente da Unimed Cerrado, Alexandre Costa,
assessor especial da Metrobus, Fausto Gomes, presidente
da Sobrames, Waldemar Naves do Amaral, presidente
da SBUS e chefe do Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Goiás, e os deputados federais Ronaldo Caiado
e Sandes Júnior.
Quatro nomes de grande destaque da medicina goiana
foram homenageados e receberam a medalha de honra
ao mérito Dr. Luiz Rassi. Selmo Celeno Porto, Mariza
Martins, Hélio Moreira e Dilair de Faria e Vasconcelos
possuem em comum o trabalho desempenhado na Fa-
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Da esquerda para direita estão RONALDO CAIADO,
NABY SALUM, CELMO CELENO PORTO, RUI
GILBERTO, SANDES JÚNIOR e ANTÔNIO FALEIROS

Política
O deputado federal e ortopedista Ronaldo Caiado (foto
acima) caracterizou como populistas as medidas adotados
pelo Governo Federal frente a saúde pública brasileira. “Está
sendo feita uma campanha no sentido de diminuir a importância médica e de tentar responsabilizar os profissionais
médicos pela situação caótica do quadro da saúde pública”,
avaliou. “Sabemos bem da nossa luta e os problemas no
investimentos à saúde pública brasileira. Lutamos pela regulamentação da Ementa 29 e buscávamos os 10% da receita
da rede pública que aumentaria para nós de 80 a 130 bilhões
de reais do repasse à saúde. Não tivemos sucesso até agora”,
frisou, completando que mais uma vez o Governo não priorizou o projeto, que é de iniciativa popular.

Ele ainda detalhou sobre a atual situação do médico que
trabalha no interior e que depende, segundo ele, da vontade
política de cada município sem ter segurança para continuar o
trabalho. “Apresentamos uma Ementa a Constituição brasileira para se criar a Carreira de Médica com todas as garantias
constitucionais para que indo ao interior o médico tivesse
salários dignos, e ao mesmo tempo uma aposentadoria que
desse a ele tranquilidade e proporcionasse a possibilidade de
frutividade à sua vida. Nada disso foi atendido”, ressaltou.
O deputado revelou que, segundo a imprensa, serão
16 mil estrangeiros aterrizando no Brasil até março de
2014 para exercer a medicina. “Ficamos constrangidos
de ver o Governo tomar caminhos populistas como este
e não reconhecer a responsabilidade que temos com o
cidadão brasileiro e tentar em um momento eleitoral
fazer do médico uma figura que não estaria tendo um
gesto de solidariedade”, opinou. Segundo ele, o que o
conforta é ver a união da classe médica, algo inédito em
sua lembrança nos 39 anos de profissão. “Pela primeira
vez, as entidades se juntaram e nos deram força total
nesta luta. A união da classe hoje está magnífica. Apesar
das dificuldades, continuamos médicos solidários aos
pacientes”, disse.
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Os homenageados HÉLIO MOREIRA,
MARIZA MARTINS, DILAIR DE FARIA
e CELMO CELENO PORTO

www.colegios mari st as. com. br

Acervo Marista

Mudaram os cortes de cabelo.
Mudaram os uniformes.
A filosofia de ensinar e
transmitir valores continua
a mesma.

Atual desde sempre. Marista.
Nós somos um colégio tradicional. No caso do Colégio
Marista de Goiânia, ser tradicional não é sinônimo de
antigo nem de ultrapassado, mas é prezar por valores
perenes como ética, respeito e solidariedade há mais
de 51 anos.
Ser ético, por exemplo, é algo fundamental ontem, hoje
e sempre. Na Educação Infantil ou Ensino Fundamental,
ao lado de uma proposta curricular exigente, nossos
alunos podem praticar esportes, atividades artísticas,
estudar idiomas e ainda participar da Pastoral Juvenil
Marista.
Com localização privilegiada, é referência em educação
de qualidade.
Faça uma visita ao Colégio Marista de Goiânia.
Avenida 85, 1440 - Setor Marista
Goiânia - GO
Tel.: (62) 4009-5875
Fax: (62) 4009-5880

Matrículas abertas a partir de 1 ano de idade.

Colégios Maristas.
Preparação para todas as provas da vida.
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Rui Gilberto FerreirA I Presidente da AMG

Que 2014 seja o ano de renovação e
realização dos sonhos médicos
A assistência à saúde é um dos maiores (senão o maior) gargalos brasileiros.
As propostas devem ser discutidas com os sistemas organizados da
população e as entidades representativas das categorias médicas

Em nome da diretoria da Associação Médica de Goiás, desejo aos médicos goianos e brasileiros Feliz Natal e um Ano Novo recheado de
realizações junto aos seus familiares, parceiros, amigos e pacientes. Que todos os sonhos para 2014 sejam concretizados com as bênçãos de Deus.
Espero que as entidades médicas possam contribuir continuamente na luta contra os equívocos do Governo Federal. O que
esperamos é que os brasileiros compreendem quais são os candidatos do próximo ano que possam favorecer a saúde pública brasileira
e a vida humana. Em 2014, renovaremos toda a Câmara de Deputados, 2/3 do Senado Federal, os governos dos Estados e suas
respectivas assembleias legislativas e a presidência da República. Que tenhamos discernimento para entender quais são os dirigentes
que realmente defenderão o Sistema Único de Saúde.
Que 2014 seja o ano da renovação e transformação positiva. Que o candidato escolhido invista pelo menos 10% da receita na saúde
brasileira e não apenas 6,5% como atualmente é conduzido. Que crie um Plano de Cargos e Carreiras ao médico, para que ele se distribua nos
interiores de maneira justa e satisfatória. Que não aceite médicos que formam no exterior e trazem um serviço deficiente ao Brasil sem a devida
revalidação do diploma. As entidades médicas não possuem nada contra a vinda de estrangeiros para servir em nosso país; mas que prestem a
prova do revalida e desempenhem cientifica e humanamente a Medicina.
Como qualquer categoria profissional, buscamos um piso salarial condizente com a realidade do nosso esforço e trabalho e queremos este
reconhecimento da população e dos políticos. Temos um piso salarial defendido pela categoria e lutaremos para que entre em vigor. Que no
próximo ano, nossa relação com as operadoras de saúde seja validado pela CBHPM que defende um pagamento mínimo por cada ação profissional. Assim, nos distribuiremos melhor em todo o Brasil, com um atendimento de qualidade e condizente com o que a população merece.
Que os candidatos de nossa escolha compreendam que hoje temos 400 mil médicos no Brasil, um quantitativo suficiente, inclusive
dentro de cada especialidade, para atender a demanda brasileira. Hoje, formamos 18 mil médicos por ano e temos 202 faculdades de
Medicina. Em seis anos, teremos cerca de 100 mil médicos a mais no mercado.
Que o Governo instalado no Brasil há 12 anos ou mude de concepção em relação a assistência à saúde ou que perca a eleição. O
Brasil merece pessoas que façam e lutem por uma infraestrutura da saúde pública de qualidade e que, hoje, está sucateada. Que os nossos
sonhos médicos, assim como os nossos pessoais, sejam realizados. E para isso, necessitamos de pessoas compromissadas que saibam
valorizar a vida humana.

Obras do complexo Órion iniciarão em maio de 2014
Está marcado para maio de 2014 o início das obras do maior complexo de negócios e saúde de Goiás. O Órion Business & Health terá
356 salas clinical, 308 business, 260 unidades de hotelaria, onde a gestão do hotel será feita pela rede Atlântica e será o primeiro
com duas bandeiras de Goiás - Clarion e Confort. Além de shopping com 62 lojas, centro de diagnóstico, laboratório para análises
clínicas e um hospital que será referência na saúde com 140 leitos, 40 UTIs, sendo 20 humanizadas, e 14 salas de cirurgia.
Ainda no complexo, 10 salas modulares resultarão em um centro de convenção com acomodação para 600 pessoas ou em um auditório de 239 lugares preparado para receber cabo óptico para realização de cirurgias ao vivo. Estacionamento com 1.400 vagas e
heliponto. A inauguração está prevista para julho de 2017. Enquanto as obras não se iniciam, o estande de vendas recebe eventos principalmente na área da saúde como por exemplo a festa do Dia do Médico, promovida pela Associação Médica de Goiás. Para maiores informações,
falar com Lucas Rodrigues Silva, pelo telefone (62) 3251-1119.

EXPEDIENTE
Distribuição gratuita e dirigida
Periodicidade bimestral
Endereço: Rua 27-A, nº 150, Setor Aeroporto
Goiânia-GO - CEP: 74075310
Telefone: 62 3224.3737
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Segundo Antônio Faleiros, o governador Marconi Perillo lhe deu a
incumbência de noticiar aos médicos que o Plano é uma realidade

Em meio a celebração do Dia do
Médico, o secretário de saúde do Estado
de Goiás, Antônio Faleiros, presentou
a classe médica goiana com uma boa
notícia. Segundo ele, até o final deste
ano, deverá estar pronto o tão esperado
Plano de Cargos, Salários e Carreiras
para médicos do Estado. “O Plano de
Cargos e Salários e Carreira já está
pronto. Estamos em discussão com a
área financeira do Governo. Recebi a
incumbência do governador Marconi
Perillo de dizer a classe médica que o
plano é uma realidade”, pontuou.
Segundo ele, como secretário da
saúde e como médico, sairá da Secretaria de Saúde depois que concretizado
o plano de cargo e carreira. “Queremos
que os médicos fiquem satisfeitos e que
todas as categorias da área da saúde
também fiquem felizes com o projeto
que vamos apresentar”, ressaltou.
O secretário destacou a importância
deste profissional para a população
devido a necessidade que a sociedade
tem nos agravos de saúde a que são
acometidos e a precisão premente dos
cuidados de um cidadão formado em
Medicina. “O médico exerce uma função social extremamente relevante. A

população tem no médico um esteio,
uma esperança. É a salvação, o amparo,
uma estrutura para se manter emocionalmente e em pé”, caracterizou.
Ele disse que é momento de comemorar as conquistas, mas também de
refletir as dificuldades que a Medicina
está enfrentando. “Ao meu ver, um momento difícil. Uma questão tão simples
como o Ato Médico, que é a regulamentação da profissão, e no entanto
foi vetado pela presidente Dilma que
desfigurou completamente a proposta
inicial aprovada por unanimidade pelo
Senado e na Câmara”, lembrou.
Sobre o Programa Mais Médicos,
Antônio Faleiros disse que o Governo
Federal aproveitou do carisma e confiança que a população deposita nos
médicos para propor uma solução aos
anseios da comunidade. “Estão jogando
nas costas do médico os problemas na
saúde pública que temos. Na realidade,
não é falta de médicos. Existe uma série
de outros problemas que devem ser resolvidos antes de se exigir que médicos
se fixem no interior, como um projeto
de infraestrutura na área de saúde para
proporcionar condições de trabalho para
o profissional”, avaliou.
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Governo garante que Plano de Cargos, Salários
e Carreiras sairá até final de dezembro

www.unimedgoiania.coop.br

Para ANTÔNIO FALEIROS, estão
jogando nas costas do médico os
problemas da saúde pública que existem

Ao final, parabenizou os médicos
pelo dia e deu seu apoio aos profissionais. “Quero conclamá-los a esta luta
de termos condições e potencial para
participarmos ativamente da atividade política para poder reverter uma
série de injustiças que se refletem na
Medicina. É preciso que entendamos
que é necessário eleger representantes
políticos que sejam ligadas à saúde
ou o próprio profissional médico que
esteja comprometido com a classe. É
importante a defesa de uma classe que
precisa ser valorizada. A saúde depende
dos médicos”, concluiu.

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.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS
UNICRED EM TODO O BRASIL.

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:
Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras
UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote

Faz sentido operar
com uma instituição
financeira que é sua.

