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ES tem representante em chapa da AMB
O presidente da Ames, Carlos Alberto Gomes dos Santos é o representante do Estado na
chapa AMB PARA OS MÉDICOS, que concorre à eleição da nova diretoria da AMB. O pleito
será realizada no dia 31 de agosto, juntamente com a eleição da nova diretoria da Ames,
conforme divulgado no site da entidade (http://www.ames.org.br). “A representação capixaba em nossa entidade nacional é muito importante, mas, para que consigamos nos
eleger, é preciso que todos estejam em dia com as anuidades”, explicou o presidente da
Ames. Quem não estiver em dia com a Ames e a AMB deve procurar o mais rápido possível
a Ames. Para votar tanto na chapa da AMB, quanto na chapa da Ames, o médico - mesmo
que esteja com mais de uma anuidade em atraso - precisa quitar apenas a anuidade do
ano em curso. “É preciso garantir nossa participação nas decisões de âmbito nacional na
defesa dos interesses da categoria médica. E isso só acontecerá se os médicos daqui se
habilitarem a votar. Por isso, conclamo todos os colegas a se regularizarem junto à Ames e
à AMB para que tenhamos voz em nossa entidade maior”, concluiu Carlos Alberto.

Ames contrata advogados para recorrer à SPU
Após ser notificada sobre um débito de aproximadamente R$ 80 mil junto à Superintendência de Patrimônio da União (SPU), a diretoria e
a assembleia de delegados da Ames, reunidas
no dia 19/06, aprovaram, por unanimidade,
a contratação de um escritório de Advocacia
para tentar reverter a situação. O levantamento feito pela Ames mostra que a entidade está
sendo cobrada pelo pagamento de taxa de terreno de Marinha referente a 91 unidades (salas
e vagas de garagem) do Edifício Ames - que
há anos já foram vendidas e, portanto, não pertencem mais à Associação Médica do ES.
Essa cobrança, ultrapassa a cifra de R$ 40 mil. Nesse caso, será preciso fazer um levantamento junto ao cartório de registros de imóveis para verificar se os compradores fizeram
ou não a transferência para seus respectivos nomes. Todos serão notificados para que
assumam suas dívidas. O outro débito levantado diz respeito à sede atual da Ames, que,
apesar de estar em dia com o pagamento anual da taxa de terreno de Marinha, recebeu
uma cobrança superior a R$ 30 mil que, segundo os advogados, é indevida. Por isso,
uma ação judicial será proposta para tentar reduzir o valor cobrado.

Ames repudia salário oferecido pela PMCI a médicos
A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (PMCI) deixou perplexas as entidades
médicas ao publicar um edital oferecendo salário de R$ 970,69 a médicos do trabalho,
por uma carga horária de 20 horas semanais. “Entendemos que, pelo tempo de estudo e
especialização necessários à formação médica e pela responsabilidade intrínseca à profissão, não podemos aceitar um valor tão aviltante e desrespeitoso como esse”, reagiu o
presidente da Ames, Carlos Alberto Gomes dos Santos. “Se muitas prefeituras, inclusive
de interior, pagam mais de R$ 10 mil a médicos contratados pelo Programa Mais Médicos, não é justo que profissionais concursados recebam quantias tão ínfimas como a
que oferece agora a PMCI. Deviam, ao menos, equiparar aos valores pagos aos médicos
que atuam no Programa de Saúde da Família (PSF)”, concluiu o presidente.
Venha curtir o final de
semana, com sua família, no CLUBE DE CAMPO DA AMES, em Santa
Isabel (Domingos Martins). Reservas pelo tel:
(27) 3324-1333

Tel: (27) 3324-1333
E-mail: ames@ames.org.br

Faça seus eventos com a Ames. Temos todo know how
para a realização de congressos, simpósios, encontros,
workshops e festas de turmas de Medicina. Ampla experiência em eventos na área médica. Entre em contato conosco para fazer uma consulta.

Agenda
• 17 a 19/08/2017

Congresso Internacional de Saúde
Baseado em Evidências - CISBE 2017
Local: Fortaleza (CE)
Informações: http://cisbe.amb.org.br/

• 09 a 11/11/2017

57º Congresso Médico Estadual da
Ames
Local: Vitória Grand Hall
Informações e inscrições: (27) 3324-1333

• DIVULGUE AQUI O SEU EVENTO

Envie as informações para ames@ames.
org.br ou pelo telefone 3324-1333
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