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Inscrição para trabalhos científicos estão abertas
A organização do 57º Congresso Médico Estadual da Ames continua trabalhando a pleno vapor. Os interessados em apresentar seus trabalhos científicos no Congresso já podem fazer a inscrição. Para isso, basta entrar em contato com a secretaria da Ames, pelo
telefone (27) 3324-1333, ou pelo e-mail ames@ames.gov.br. O Congresso deste ano será
realizado na capital do Estado, no Vitória Grand Hall. A programação completa do evento em breve será divulgada.

Eleições para AMES e AMB vão até dia 31/08
Começaram no dia 21 e vão até o dia 31/08 o processo eleitoral para eleger as novas diretorias da AMES e AMB - triênio 2017-2020. Para votar, os associados deverão estar

em dia com as anuidades tanto da AMES, quanto da AMB. Caso não estejam,
devem procurar a secretaria da AMES para regularizar sua situação.
COMO VOTAR PARA A AMES:
Todos os associados aptos poderão votar presencialmente, na sede da AMES,
ou por correspondência:
• Para a votação presencial, o médico deverá comparecer, na sede da entidade, no período de 21 a 30/08, das 13h às 19h, e, no dia 31/08, das 8h às 18h.
• Para votar por correspondência, será preciso enviar seu voto subscrito por
assinatura. Outra forma de identificação ou rasuras anularão o voto. Só terão
validade os votos que forem entregues na sede da AMES até as 18h do dia
31/08/2017.
COMO VOTAR PARA A AMB:
Para eleger a nova diretoria da AMB, o eleitor, estando apto a votar, deverá
acessar o site www.eleicaoamb.org.br e inserir seu login (CPF) e senha (que
já está sendo enviada, com o assunto “Senha – AMB” e com o remetente “naoresponder”). Caso não tenha recebido ainda sua senha, verifique em sua caixa
de spam ou, no próprio site, peça nova senha. Confira a sua situação eleitoral
no site da votação e faça uma simulação para o dia da eleição. A votação para
eleger a nova diretoria da AMB poderá ser feita pela internet, utilizando uma
senha que será informada por SMS ou e-mail. Aqueles que desejarem também
poderão votar para a AMB na sede da AMES. Nesse caso, deverão comparecer
ao local no período de 21 a 30/08, das 13h às 19h, e, no dia 31/08, das 8h às 18h.
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/

• 01 a 02/09/2017

XXXVI Jornada Capixaba do Aparelho Digestivo
Local: Hotel Ilha do Boi (Vitória)
Informações e inscrições: (27) 3324-1333

• 09 a 11/11/2017

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

EXPEDIENTE: Presidente: Carlos Alberto Gomes dos Santos; Primeiro Vice-Presidente: Leonardo Lessa Arantes; Segundo Vice-Presidente-Norte:
Francisco Antonio Schettino Filho; Segundo Vice-Presidente Sul: José Osório Barbosa de Oliveira; Secretário-Geral: Ronaldo Conforti Costa; Primeiro Secretário: Saulo Ribeiro do Val; Segundo Secretário: Ana Maria Ramos; Tesoureiro: Carlos Magno Pretti Dalapícola; 2° Tesoureiro: Fábio
da Silva Pimenta; Diretor Científico: Gustavo Peixoto Soares Miguel; Diretor Social: Andrea Ramos R. Damasceno; Diretor Cultural: Nirlan Coelho
Evangelista; Produção e redação: RH Comunicação.
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