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Ames participa de premiação por práticas sustentáveis
O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) recebeu, no dia 14/12, o selo internacional “Materiality Disclosures”, emitido
pela Global Reporting Initiative (GRI), uma
entidade sem fins-lucrativos sediada na Holanda, que estimula e reconhece, em escala
mundial, a inclusão de práticas sustentáveis
em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Entre as autoridades presentes,
estiveram na solenidade os presidentes da
Ames e do CRM-ES, Carlos Alberto Gomes
dos Santos e Carlos Magno Pretti Dalapícola, respectivamente. “Parabenizamos a direção
e todos os servidores envolvidos, e esperamos que todos os demais hospitais do Estado
possam seguir o exemplo do HEUE”, disse o presidente da Ames.

2017 termina com saldo positivo para a Ames
Mesmo com todas as dificuldades decorrentes da crise política e financeira por que passa o
Brasil, a Ames conseguiu encerrar o ano sem qualquer prejuízo. Em relação ao número de
associados adimplentes, a Ames está encerrando o ano com um incremento de 8,5% em relação a 2016. “Apesar do número positivo, estamos trabalhando para ampliar cada vez mais
isso, sensibilizando a categoria para a importância de se associar”, explicou o presidente da
Ames, Carlos Alberto Gomes dos Santos. O setor de eventos, por sua vez, manteve a média
anual de atividades e, para 2018, já estão previstos três eventos no calendário. Na avaliação
de Carlos Alberto, os resultados não poderiam ser melhores. “Em tempos de crise, conseguir
fechar o ano assim é um privilégio. Devemos isso ao trabalho incansável de nossa equipe de
colaboradores e, também, ao esforço de gestão que toda a diretoria e a assembleia de delegados tem feito”, afirmou o presidente. Devido a esses resultados positivos, a Ames realizou
novas obras no Clube de Campo, com reformas nos quatro chalés situados na parte alta do
Clube e na casa de apoio em frente à casa principal de hospedagem, na parte baixa.

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
• 07 a 09/06/2018
SIMPÓSIO PROFESSOR LAÉLIO LUCAS
e XXIX Congresso do Centro de Estudos
da Clínica Neurológica e Neurocirúrgica da Santa Casa de Belo Horizonte

• 14 a 16/06
Jubileu de Ouro da SOGES

• DIVULGUE AQUI O SEU EVENTO
Envie as informações para ames@ames.
org.br ou pelo telefone 3324-1333
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