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JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA | Presidente da AMG

AMG carece de todos os médicos
Nossas entidades precisam ser fortes e
representativas. Não seja uma voz isolada

Caros colegas, gostaria de dizer da imensa satisfação
de todos os membros da atual diretoria da AMG, em
poder representar a classe médica. Assumimos a entidade
com a “casa arrumada”, contas em dia e um patrimônio
invejável, que será a redenção financeira da associação
com a conclusão do complexo do ÓRION.
Foi-me solicitado por diversos colegas que eu repetisse
alguns trechos do nosso discurso de posse na festa realizada na Mansão Cristal, organizada pela diretoria anterior e
que teve a participação de 508 pessoas.
Aqui estão algumas falas que, acredito, mereçam
ser repetidas:
“Esta diretoria foi formada por um consenso entre as
entidades médicas. Todos foram ouvidos e renovamos em
50% a diretoria anterior, com nomes de destaque na medicina goiana. Acredito ser um exemplo de como devemos
seguir. Caminhando em prol de um bem comum, sem
interesses pessoais e sem acovardarmos frente a ameaças”.

“Não aceitamos a maneira como estamos sendo tratados, inclusive, com tentativas de jogar o médico contra a
população e demais profissões coirmãs”.
“Não conheço médico que trabalha menos de 10, 12 horas
por dia. Mas muitos que ficam sem dormir trabalhando, sem
finais de semana, comendo mal, longe da família, atendendo
ou operando urgências e saindo de plantões direto para outros
empregos. Pode ser que não seja mais que nossa obrigação, mas
temos que ser valorizados, reconhecidos. Essa entrega à profissão e ao ser humano a quem assistimos precisa ser valorizada”.
“Dizem que aquele que não luta pelo futuro que quer,
deve aceitar o que vier. Posso dizer a vocês que essa diretoria
vai lutar pelo futuro que queremos para a classe médica. Não
vamos aceitar o futuro que alguns querem no fazer engolir.
Contem conosco, assim como queremos contar com cada um
de vocês. Não vamos compactuar com erros, má intenções ou
desonestidade, mas estejam certos que, conosco, dentro da lei,
mexeu com um médico, mexeu com todos nós”.

c conFraterniZaçãob

Médicos e autoridades celebram
os 64 anos da Associação
Médica de Goiás
o evento contou com a presença dos
presidentes das maiores entidades
médicas do estado

Aproximadamente 500 pessoas estiveram presentes na
noite de 11 de outubro, para celebrar o Dia do Médico e as
conquistas obtidas pela categoria. Realizada no sofisticado
espaço de festas Mansão Crystal, a noite foi conduzida ao
ritmo do samba, oferecendo aos convidados acessórios e um
jantar que caracterizava a proposta.
Entre os presentes estavam o deputado federal eleito, delegado Waldir e o governador Marconi Perillo que parabenizou a
AMG pelos seus 64 anos, e ressaltou que pretende ter uma maior
proximidade com os médicos e a associação nessa nova gestão.
Representantes de entidades, especialidades médicas e profissionais
do interior, como Anápolis, Jataí e Rio Verde, prestigiaram o evento.
Ao longo da noite uma solenidade deu início à nova
gestão da AMG, para o triênio 2014/2017. Em seu discurso,
Rui Gilberto Ferreira, declarou se sentir com o dever cumprido quando se refere ao seu mandato como presidente
da associação. Ressaltou ainda, que esse foi um período
em que a classe carecia de suas entidades militando pelos
interesses frente ao descaso do governo federal, que tanto
vilipendiou a categoria.
”Me despeço do cargo da presidência, mas não da associação.
Como médico e cidadão, continuarei lutando pela valorização
de nossa classe, por mais recursos públicos, melhor gestão,
combatendo frontalmente a corrupção e, impreterivelmente,
guerrearei pela qualidade da saúde para toda a população goiana
e brasileira”, enfatiza o ex-presidente, Rui Gilberto, que entregou
o cargo ao ortopedista José Umberto Vaz de Siqueira.

L A B O R AT Ó R I O U N I M E D - U N I D A D E S :

Unidade Hospital São Francisco:
Rua 9-A, 160, Setor Aeroporto.

Unidade Aparecida:
Av. Rio Verde, em frente
ao Buriti Shopping, Jardim Luz.
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Unidade Central: Av. Mutirão, 2762, Setor Bueno.
Unidade Centro Clínico
(exclusivo para plano Unifácil):
Rua 104, 90, Setor Sul.

RESULTADOS VIA WEB:
www.unimedgoiania.coop.br

Unidade SAU I
(exclusivo para Urgência e Emergência):
Rua 9-B, 18, Setor Oeste.

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

SAC: 3216-8000 / 0800 642 8008

Goiânia

Classe médica reunida

Dr. JoSÉ uMbeRto VAZ De
SiQueiRA e Dr. Rui GilbeRto

Com vários motivos para comemorar, os médicos celebraram juntos o aumento do patrimônio da AMG em
aproximadamente 80 milhões de reais, o início das obras e
escritura do Órion Business & Health Complex, e homenagearam profissionais pioneiros da medicina em Goiás,
por meio do lançamento do livro AMG e os Médicos: Uma
Contribuição Para a História.
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Joffre Marcondes recebe comenda Fernando
Filgueira - Medicina e Ensino Médico
No dia 6 de novembro, o médico, professor e escritor Joffre Marcondes de
Rezende recebeu homenagem do Conselho Federal de Medicina, durante
o IV Congresso Brasileiro de Humanidades em Medicina, em Recife (PE).
Ele esteve à frente da fundação da Faculdade de Medicina de Goiás e
importantes contribuições científicas, como o estudo dos aspectos clínicos
epidemiológicos da doença de chagas.

Celmo Celeno é o primeiro médico
goiano eleito membro horário da ANM

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

agênciasalt

O médico e professor Celmo Celeno Porto foi eleito neste ano, membro
honorário da Academia Nacional de Medicina. Fundada em 30 de junho de
1829, a instituição é a mais antiga unidade cultural e científica brasileira.
Ele é professor efetivo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Goiás, local no qual foi diretor, chefe do departamento de clínica médica,
dentre outras funções na universidade. Foi ainda um dos fundadores da
Sociedade Goiana de Cardiologia, da Regional Goiás da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica, da qual foi o primeiro presidente.

c publicaçãob

História da AMG vira
obra literária

O livro em comemoração aos 64 anos da entidade
registra fatos da medicina e saúde em Goiás

Rui Gilberto ressalta que a publicação foi uma
forma de resgatar a história da associação, por
meio do perfil de alguns pioneiros da medicina

Em outubro, mês que é celebrado o Dia do Médico, a
Associação Médica de Goiás - AMG, lançou o livro “AMG e
os Médicos: uma contribuição para a história”.
A publicação foi lançada em meio a diversas comemorações
da classe, que celebrou ainda o aumento do patrimônio da
entidade, em aproximadamente 80 milhões de reais. AMG terá
nova sede com previsão de inauguração em 2017, juntamente
com o Museu da Medicina e a 10ª Corte Arbitral, no Órion
Business & Healt Complex. O local é considerado o maior
empreendimento goiano de negócios e saúde. Além disso,
foram exaltadas as conquistas nesses 64 anos de existência.
“Tínhamos o objetivo de publicar um livro que revelasse
o resultado do trabalho feito pelos antecessores da AMG e
mostrar o que a entidade deixa de legado para a saúde e
medicina no Brasil, especificamente em Goiás. Ressaltando
a nossa luta em prol da valorização da classe médica e como
aliados da população”, enfatiza o ex-presidente e coordenador desta parceria de investimento imobiliário, Rui Gilberto.

A história pode ser verificada nas páginas do livro, desde
a data de criação da AMG, em 1950, até o século XXI. São
relatados na edição fatos importantes, como a participação
da entidade na erradicação do bócio no Brasil, da projeção
internacional da Revista Goiana de Medicina para a comunidade científica, e da associação médica como idealizadora
da primeira faculdade de medicina em Goiás.
Registros recentes são informados na publicação, como a
criação do Comitê das Entidades Médicas de Goiás – Cemeg,
fundado em 2013, que conforme texto do livro, veio intensificar
as ações de interesse dos médicos, fortalecer e unificar o trabalho
da entidade em defesa da classe médica goiana e da saúde pública.
Cerca de 49 profissionais foram homenageados na obra.
De acordo com Rui Gilberto, foi uma forma de resgatar a
história da associação por meio do perfil de alguns pioneiros
da medicina e militantes da categoria no estado. “Designamos
critérios básicos para selecionar alguns dos colegas que tanto
contribuíram para o engrandecimento da medicina goiana e
brasileira, tais como: ter nascido antes da AMG (até 1950),
trabalhado com ensino e pesquisa, lutado em prol da saúde
ou como presidente da entidade e ter tido representação
político-partidário ou classista”, declara.
Uma das surpresas do livro, conforme relato do ex-presidente
da AMG, está no momento em que é informado a quantidade
de médicos que foram ministros, governadores e prefeitos. “Fiquei admirado com a representatividade médica no cenário político brasileiro, assim como no estado e em Goiânia”, disse Rui.
A contribuição dos presidentes da associação foi descrita
no livro em formato de perfil cronológico. Rui participa da escrita, em Nossa Luta Não Vai Parar Nunca. Enquanto presidente
da AMG, falou dos 64 da associação e dos médicos goianos à
frente das lutas em prol da saúde brasileira.
Com gestão de 2008 a novembro de 2014, por dois mandatos, ele teve seu histórico como presidente destacado na obra.
A aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários para os servidores da saúde do estado de Goiás, uma vitória da associação
juntamente com o Conselho Regional de Medicina (CRM) e do
Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), Academia
Goiana de Medicina, e a reativação da 10º Corte Arbitral, que
funciona dentro da entidade. O médico José Umberto Vaz de
Siqueira, atual presidente da AMG, com gestão para o triênio
2014/2017, também foi mencionado. O início de seu mandato
coincidiu com o lançamento deste livro. “Estamos deixando
este legado para as futuras gerações entender melhor toda
esta história”, declara Rui.
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AMG homenageia quatro
nomes de destaque na
medicina goiana
A medalha de honra ao mérito Dr.
Luiz Rassi homenageia anualmente
quatro nomes de grande destaque da
medicina goiana. Em 2014 os condecorados foram Alberto Las Casas,
Edvaldo de Paula e Silva, Manoel Maria
e Sebastião Eurico.

Luiz Rassi foi o primeiro presidente da
Associação Médica de Goiás. Sua trajetória é marcada por pioneirismo e busca por
produção científica de qualidade no estado. Foi um dos principais incentivadores
para a criação da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Goiás, ocu-

pando o cargo de diretor da instituição
de 1968 a 1972, onde ministrou aulas
de cirurgia geral por 30 anos.

Alberto Las Casas

“Fiquei emocionado com a homenagem. Entendi como uma oportunidade e
obrigação de valorizar ainda mais nossa responsabilidade junto à classe médica. O
momento político é de descaso com a nossa classe, por isso precisamos de união,
profissionalismo e valorização dos médicos. Me senti grato.”

Edvaldo de Paula e Silva

“Sinto-me imensamente honrado ao ser lembrado pela diretoria da Associação
Médica de Goiás, pela concessão do Certificado Ordem do Mérito Dr. Luiz Rassi.
A satisfação é maior por ter convivido com o professor Luiz Rassi, inicialmente
como aluno e anos mais tarde como colega no Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina da UFG. Pude sentir a sua capacidade de se relacionar,
ensinar sua grande cultura e, principal qualidade, o seu cavalheirismo. Realmente
foi um grande prazer o recebimento desta comenda.”

Manoel Maria
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“Me sinto feliz e honrado, mesmo porque me satisfaz receber uma medalha cujo
patrono fez bastante por toda a classe médica, seu conhecimento e progresso. Esta
homenagem não é apenas o reconhecimento por serviços prestados à medicina.
É, antes de tudo, um incentivo aos novos profissionais, que diante de atos como
este, se sentem motivados a ver que, mais do que satisfação financeira ou pessoal,
a classe reconhece o esforço de quem dedicou a levar essa vida. Se não alívio, pelo
menos esperança àqueles que tanto necessitam dos nossos conhecimentos. Que
os sacrifícios pessoais sejam reconhecidos por aqueles que partilham conosco a
tarefa de bem servir ao próximo, tal como juramos em nossa formatura.”

Sebastião Eurico

“A escolha de meu nome para receber a medalha Luiz Rassi da Associação
Médica de Goiás foi uma surpresa agradável, um fato marcante em minha vida,
e uma elevada honra que não esperava. Considero esta homenagem de altíssimo
valor, em primeiro lugar pelo profissional que dá o nome à medalha, prof. Dr Luiz
Rassi, um dos fundadores da AMG e da Faculdade de Medicina de Goiás, onde me
formei e da qual foi diretor e pelo fato da grandeza que a AMG representa para
nossa classe. Portanto, a distinção que me concederam me envaidece e premia
pelas décadas de trabalho sério e dedicado à medicina goiana. Quero agradecer
à diretoria da AMG e ao Dr. Nabyh Salum pela alegria que me proporcionaram.”

Formado em medicina pela Universidade Federal de
Goiás, especialista em ortopedia pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp). É membro titular da Sociedade Brasileira
de Cirurgia da Coluna Vertebral.

Nabyh Salum
Médico desde 1960 pela Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil (RJ). É pós-graduado em radiologia
pelo Instituto Estadual de Radiologia e Medicina Nuclear
Manoel de Abreu.

Regina Maria Santos Marques
Formada em medicina desde 1976 pela Universidade
Federal de Goiás. Especialista em pediatria pelo Hospital
Geral do Inamps desde 1979.

Wilzenir Sandes Brito Barbosa
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Médica pela Universidade Federal de Goiás. Especialista
em ginecologia e obstetrícia (Tego) desde 1982 pela Febrasgo.

pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública em 2003.
Doutor em doenças infecciosas e parasitárias pelo Instituto
de Patologia Tropical e Saúde Pública (2006).

Hélio Moreira

MÉ

Médico pela Universidade Federal do Paraná desde 1964,
especialista em coloproctologia e cirurgia do aparelho digestivo.

O

André Luiz Braga das Dores

Ã

Médico graduado pela Universidade Federal de Goiás
desde 1990. Tornou-se especialista em anestesiologia pela
PUC-Campinas em 1993. Pós-graduado em Gestão de Alta
Complexidade pelo Ministério da Saúde e Administração
Hospitalar/Auditoria em Saúde pela Fac Lions.

Ç

José Umberto Vaz de Siqueira
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S
A
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Nova diretoria

Henrique Borges Gomide
É pediatra, formado há oito anos pela Unig de Itaperuna.

Washington Luiz Ferreira Rios

Paulo Luiz Carvalho Francescantonio

Formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás e é
especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp). Mestre em doenças infecciosas e parasitárias pelo
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (Iptesp). Professor
e chefe do departamento de ginecologia e obstetrícia da UFG.

Biomédico pela Universidade Católica de Goiás (1980),
médico pela Universidade Federal de Goiás (1985), e mestre
em Ciências Ambientais e Saúde pela Universidade Católica
de Goiás (2004).

Waldemar Naves do Amaral

Élio Caetano de Assis

Médico pela Universidade Federal de Goiás 1985,
especializou-se em ginecologia e obstetrícia no Hospital Geral
de Goiânia e mestrado em doenças infecciosas e parasitárias

Ginecologista e obstetra, formado há 35 anos pela Universidade Federal de Uberlândia. Fez residência médica no
Hospital das Forças Armadas em Brasília.

MCML

•
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Médico pela Universidade de Goiás (1988). Possui
títulos nas especialidades: clínica médica, anestesiologia e
cardiologia. É Mestre e Doutor em Ciências da Saúde, pela
Universidade de Brasília (UnB/DF).

A

GOIÁS
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Gilson Cassem Ramos
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AMG
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Paulo Roberto Cunha Vêncio
Médico pela Universidade de São José do Rio Preto e
especialista em clínica médica.

Soraya Rassi Dafíco

Marco Túlio Campos Tahan

Waldemar Antônio Tassara

Formou em medicina pela Universidade Federal de Goiás
(UFG), em 1969. É especialista em ortopedia e traumatologia
pela Universidade de São Paulo (USP). Médico ortopedista
do Hospital Santa Helena.

D

Otorrinolaringologista, formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto em 1992.

E

GOIÁS

Formado em medicina pela Universidade Federal do
Pará em 1977, especialista em urologia. Presidente da
Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis (Sbdst), e membro titular da Sociedade Brasileira de
Disfunção Erétil.

Clausmir Zanetti Jacomini
Médico pela Universidade Federal de Goiás desde 1976. É Pós-doutor pela Universidade de Paris – Sorbonne, e atual diretor técnico
da Unimed Goiânia (2012-2016).

Rui Gilberto Ferreira

Formado em medicina desde 1981 pela Universidade
de Brasília (UNB). É especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez
mestrado e doutorado no Iptesp/Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Goiás.

Ortopedista e traumatologista formado pela Universidade
Federal de Goiás, em 1978. Especialista em cirurgia do ombro
e cotovelo. Foi estagiário do South Califórnia Center e do
Memorial Medical Center (USA).

Dejan Rodrigues Nonato
Médico pela Universidade Federal de Goiás em 1977,
especialista em ginecologia e obstetrícia (Febrasco-AMB-Cremego), e possui título de mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências da Saúde pela UFG.

Jorge Temer
Graduado pela Faculdade de Medicina de Barbacena
(MG), em 1981. Especialista em cirurgia plástica e diretor
do Instituto Belcorp.
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Ruy Rocha Macedo

PÓS-GRADUAÇÃO
SAÚDE PÚBLICA

CURSOS MINISTRADOS HÁ MAIS DE 30 ANOS
EM PARCERIA COM A
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE
GESTÃO E AUDITORIA EM PLANOS
DE SAÚDE
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

4001 9966 ibeed.com.br

PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA
Dr. Kennedy Augusto C.Nejar CRM/SP 86174 - Resp.técnico IPEMED SP
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MATRÍCULAS ABERTAS
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Acesse http://emec.mec.gov.br

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG conﬁrma: 70,25% dos ex-alunos
médicos da Faculdade IPEMED foram aprovados nas provas de título de especialista em 2012.

Querida Doutora, Querido Doutor,
que Deus, em sua inﬁnita glória, esteja sempre
com você. Neste Natal e em todos os dias do ano.
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Feliz Natal
UALIZAÇÃO
CURSO DE AT
OSTON/USA
MÉDICA EM B

Bolsa parcial opcional de estudos para curso de atualização médica, realizado em Boston/
USA, com conteúdo especíﬁco desenvolvido e ministrado pela HARVARD MEDICAL
SCHOOL, para os 25 primeiros inscritos, com matrícula e primeira parcela pagas.

www.ipemed.com.br - 0800 940 7594 - (61) 3223 0320

