
Ano XXVII  |  N.o 230  |  Julho |  2017 www.amp.org.br  |  amp@amp.org.br

Eleições para AMB e AMP  
serão eletrônicas                                PÁG. 8 

Inscrições abertas para 2ª edição  
do Concurso Literário                             PÁG. 14

Caminhando Juntos faz intervenções  
estruturais em entidades atendidas               PÁG. 15

Ucamp capacita secretárias para melhor  
atendimento ao público                                          PÁG.  2

AMP Comemora 84 anos com 

jantar e homenagens PÁG. 20



As secretárias dos médicos sócios da AMP que atendem o Sinam  

dei xaram de lado o sábado de descanso para se atualizarem. Elas parti-

ciparam do curso de Marketing e Relacionamento Interpessoal promo-

vido pelo Sinam e pela Universidade Corporativa da Associação Médi-

ca do Paraná. Gratuito, o curso representou uma oportunidade para o 

aperfeiçoamento e a qualificação das secretárias, um elo fundamental 

da relação médico-paciente.

Ao abrir o evento, o presidente da Associação Médica do Paraná, Ner-

lan Carvalho, lembrou que o tema do curso foi o mais indicado pelas 

secretárias que participaram de enquete realizada durante a comemo-

ração do dia da Secretária na AMP. O superintendente da Ucamp, José 

Fernando Macedo, disse  que a Universidade Corporativa da AMP está  

apta a oferecer cursos não só para os médicos, mas para que todo o tra-

balho de atendimento seja aperfeiçoado e isso passa pelas secretárias.

Ministrado pelo professor da Universidade Positivo, Reinaldo Martinazzo, 

o curso focou nas ações cotidianas da secretárias que podem influen-

ciar a qualidade do atendimento de clínicas, hospitais e consultórios, 

fazendo desta relação um diferencial competitivo, melhorando a rela-

ção do médico com o paciente e a satisfação do cliente com todas as 

etapas do atendimento.

AMP oferece curso gratuito 
para secretárias de médicos

Muito interessante! Aprendi mais uma eta-
pa nesse curso, importante para mim e para 
minhas colegas que também participaram. 
Foi intenso. Aprendi bastante. Aprendemos 
coisas que no nosso dia a dia até sabemos, 
mas, muitas vezes, deixamos de colocar em 
prática.”

Gracia Regina Neves.

Para sair sábado cedinho de casa, é a moti-
vação de aprender um pouquinho mais, para 
tratar melhor nossos clientes. Foi uma pales-
tra fantástica, gostei, causou uma inquietude 
em mim. Isso abriu tanto minhas ideias que 
agora eu posso mudar a forma como trato 
nossos clientes e realmente ajudá-los.”

Ana Maria M. de Ugarte Assenheimer.
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Expediente

Agosto é mês eleitoral na Associação Médica do Paraná, em nossas regionais, 

e na Associação Médica Brasileira. A participação de todos os associa dos 

na escolha das novas diretorias para o próximo triênio é fundamental para 

trazer legitimidade ao processo e garantir representatividade aos eleitos. 

Neste ano, a eleição da AMB será através do voto eletrônico e nossa Fede-

rada optou por também aderir a essa modalidade, facilitando o acesso de 

todos os associados interessados na eleição. É a primeira vez na quase cen-

tenária história do associativismo médico no Brasil que esse processo ocorre 

nesse formato. 

Cada sócio em dia com a Associação e com seu cadastro atualizado rece-

berá, nas próximas semanas, um e-mail com seu login, senha  e instruções 

sobre como proceder no dia da votação 31 de agosto. É importante que se al-

ÀS URNAS
tere a senha padrão recebida para uma senha 

secreta de seu conhecimento, garantindo que 

só você terá acesso ao painel de votação em 

seu nome no momento da eleição.

Neste ano, as eleições para as direções regio-

nais ainda ocorrerão de maneira presencial. 

Comprovada a eficácia do sistema, evoluire-

mos, já no próximo pleito, para a eleição eletrô-

nica em todas as esferas da Associação Médica.

A modalidade de voto eletrônico facilita o aces-

so do médico à urna para eleger seus repre-

sentantes, universaliza a possibilidade de voto, 

reduz custos para as entidades na promoção 

das eleições e garante uma apuração dos vo-

tos ágil e livre de erros humanos. Mas toda essa 

eficiência só se fará valer se tivermos a partici-

pação maciça da classe médica.

Por isso, é importante que cada sócio entre no 

site da AMB, confira os seus dados, atualize seu 

cadastro, para, em seguida, receber um e-mail 

que deve ser confirmado finalizando o processo 

e permitindo-lhe votar em 31 de agosto, garantin-

do a participação da grande maioria dos médicos 

do Paraná na definição dos rumos da Associação 

Médica Brasileira e de nossa federada.

Nerlan Carvalho – presidente da AMP



Agenda Científica
Endosul – Encontro Sul Brasileiro de 
Endocrinologia

Data: 4 a 6 de agosto

Local: Ass. Médica do Paraná - Curitiba, PR

Informações: www.endosul2017.com.br 
/ Tel.: (41) 3343-5338

DPOC no Idoso

A SBGG – Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia – está organizando, 
no dia 5 de agosto, o Educação Conti-
nuada. O tema é DPOC no Idoso, e nos-
sos convidados são pneumatologista 
Dr. Rafael Klas e o fisioterapeuta Paulo 
Coltro. O evento será na CWB Farma 
(Av. Nossa Senhora Aparecida, 459 – 
sala de treinamentos), das 9h às 12h. 

XII Jornada Paranaense de Terapia In-
tensiva e Emergências Pediátricas

Data: 11 e 12 de agosto 

Local: Sociedade Paranaense de Pediatria

Informações: 41- 3022-1247 

Ekipe de eventos

www.spp.org.br

1º Jornada Paranaense de Hepatologia 

Data: 18 e 19 de Agosto de 2017

Local: Associação Médica Do Paraná

Hepatopatia no Ambulatório

Data: 18 de Agosto de 2017 - Sexta

Coordenação: Dra. Cássia Regina Sbris-
sia Silveira - (Curitiba - PR)

Hepatopatia na emergência

Data: 19 de agosto de 2017 - Sábado 

Coordenação: Dra. Aline Satie Oba Ku-

niyoshi  (Maringá - PR)

Informações: Associação Paranaense 

de Hepatologia - Fone: 41  3243-1056

Curso de Dermatopatologia

Estão abertas as inscrições para o III Cur-

so de Dermatopatologia da Soc. Bras. de 

Dermatologia - Regional PR. O curso é pre-

paratório para os candidatos à prova de 

título pela SBD, mas também é destinado 

a médicos com desejo de reciclagem em 

Dermatopatologia. O curso terá início no 

dia 25 de agosto e a partir deste ano será 

oferecido apenas a cada dois anos.  

Informações: www.sbdpr.com.br

Mexa-se! Saúde na cabeça… Álcool e 
tabaco, esqueça!

Dia 26 de agosto, na SPP

Informações: 41- 3223-2570

www.spp.org.br

Viii Jornada de Endoscopia Digestiva 
– SOBED PR 

Data: 25 e 26 de Agosto de 2017

Local: Hotel Bourbon - Ponta Grossa 

Informações: Inscrições Gratuitas So-

bed – Estadual Paraná  -  41 3342-3282   

sobed@onda.com.br

Enviar por e-mail - nome completo e 
telefone. 

I Jornada Científica de Pediatria do 
HC e VIII Encontro de Ex-Residentes 
de Pediatria da UFPR

Data: 31 agosto a 2 de setembro 

Local: Auditório do setor de Ciências da 
Saúde –HC UFPR

Informações: 41- 3223-2570

www.spp.org.br

Bem-Estar Global

Acontece, no dia 1º de setembro, a 
Ação Bem-Estar Global promovida pela 
Rede Globo, com participação da So-
ciedade Brasileira de Cardiologia e suas 
regionais. Aqui, no Paraná, a ação será 
realizada pela Sociedade Paranaense 
de Cardiologia (SPC) e acontecerá em 
Londrina. Serão ofertadas à população 
dosagem de glicemia, circunferência 
abdominal, aferição de pressão arterial 
e exame de ecocardiograma. 

Jornada de Atualização em Gastroen-
terologia

Data: 15 e 16 de setembro de 2017

Local: Hotel Bourbon – Londrina / Pa-
raná

Informações: Sociedade Paranaense 
de Gastroenterologia e Nutrição

(41) 3243-1056

Sócio tem desconto em passeio de trem
Convênio assinado entre a Associação Médica do Paraná e a em-

presa turística Serra Verde Express assegura para os médicos só-

cios da AMP e seus dependentes desconto de 15% de desconto 

nos passeios de trem nas classes turística, executiva e de luxo 

das composições da empresa, que fazem o trajeto Curitiba-Mor-

retes, pela Serra do Mar. 

O benefício é garantido ao sócio e até três dependentes, me-

diante a apresentação da carteirinha da AMP / Sinam no ato da 

compra dos bilhetes. O convênio também prevê a realização de 

promoções especiais para os médicos durante todo o ano.

Parceria
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Sinam

Depois de ter superado as metas ini-

ciais, que era de ter mais de 200 mé-

dicos referenciados para atender o 

Sinam em todas as especialidades, o 

Sinam está pronto para iniciar o aten-

dimento ao público no Rio Grande do 

Sul. A previsão da Associação Médi-

ca do Rio Grande do Sul (AMRIGS) é 

de que os primeitros usuários sejam 

cadastrados em agosto. Com isso, 

cumpre-se a etapa de lançamento do 

Sinam no sul do país, quando então os 

usuários do Paraná e de Santa Catarina 

poderão gozar dos benefícios que o Si-

nam oferece, também naquele Estado, 

e vice-versa, sem a necessidade de ter 

nova matrícula.

Nos dias 11 e 12 de julho, a Gerente de 

Defesa Profissional da AMRIGS Ma-

ria da Graça Schneider, e a assistente 

administrativa do Sinam-RS, Carolina 

Schneider, estiveram em Curitiba para 

conhecer os módulos operacionais e 

de gestão do Web Center Sinam, além 

de informações relacionadas ao aten-

dimento ao usuário. “Viemos a Curitiba 

em busca da complementação de in-

formações. Estamos há seis mesas im-

plantando o Sinam no Rio Grande do 

Sul. Concluímos o referenciamento dos 

médicos e estamos prontos para inicar 

o cadastramento dos usuários, e vie-

mos buscar em Curitiba o know-how  

sobre o atendimento  ao usuário”, ex-

plicou Maria da Graça. “Conhecemos 

todo o sistema, tivemos informações 

sobre as formas de adesão, as campa-

nhas para atração de usuários. Ficamos 

encantados com esse trabalho todo 

que está sendo desenvolvido aqui”, 

acrescentou Caroline.

Maria da Graça explicou que os médi-

cos do Rio Grande do Sul estão enxer-

gando no Sinam a solução para o aten-

dimento às 2,8 milhões de pessoas que 

deixaram de ser clientes dos planos de 

saúde. “A pessoa que valoriza seu mé-

dico quer permanecer com ele e não 

pode mais pagar um plano de saúde, 

tem agora o Sinam, e o médico tem 

uma ferramenta por um valor bem 

mais interessante que o pago pelos 

planos de saúde”, comentou.

Segundo a gerente da AMRIGS, a asso-

ciação gaúcha procurou o Sinam por-

que entende que o sistema pode aten-

der a uma das missões da associação: 

“melhorar a qualidade de vida e do tra-

balho do médico e por zelar pelo aten-

dimento à saúde do cidadão”. Além dis-

so, disse, o sistema é visto como uma  

excelente alternativa para a construção 

de clientela para médicos jovens, con-

tribuindo para a captação e fidelização 

de sócios da Associação Médica.

SINAM-RS ESTARÁ DISPONÍVEL 

AO PÚBLICO EM AGOSTO

BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS:

1. Carteira válida para os três Estados.

2. Manual único contendo toda a rede de 

médicos referenciados pelas Associações 

Médicas dos três Estados – Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.

3. Acesso ao Sinam Medicamentos em 

toda a rede de farmácias Panvel com des-

contos a partir de 15% em medicamentos 

de marca e 35% nos genéricos.

4. Aceso a toda a rede de serviços conve-

niados – laboratórios e clínicas, fisioterapeu-

tas, nutricionistas, psicólogos e dentistas. 
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AMP e Fundação Copel discutem 

remuneração de tratamento estético 

Defesa Profissional 

Dando sequência às reuniões regulares que 

ocorrem desde o acordo assinado em 2012 

para o estabelecimento de um valor refe-

rencial de consulta e da CBHPM como pa-

râmetro para a remuneração dos médicos 

credenciados, a diretoria Associação Médica 

do Paraná recebeu, nesta terça-feira, repre-

sentantes da Fundação Copel para avaliar e 

discutir avanços no acordo.

Na pauta da reunião estavam a cobertura 

pelo plano da fundação de procedimentos 

estéticos (especificamente escleroterapia, 

que, justamente por ser um tratamento exclu-

sivamente estético, não é, por determinação 

de uma assembleia da Sociedade Brasileira 

de Angiologia e Cirurgia Vascular, atendida 

por convênio), e a indicação da AMP de pro-

fissionais para atenderem a fundação nas de-

mandas de pareceres de 3ª opinião. 

A Fundação explicou que a escleroterapia 

está no rol de procedimentos adicionais cuja 

cobertura é oferecida aos usuários, registrada 

na Agência Nacional de Saúde Suplementar 

e que, assim, é impossível a retirada de sua 

cobertura. Os representantes da operado-

ra esclareceram que, para ter cobertura do 

trata mento, o paciente arca integralmente 

com as cinco primeiras sessões, fazendo o 

pagamento direto ao médico. A AMP se com-

prometeu em agendar uma reunião com a 

regional Paranaense da Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Vascular para discutir a questão.

Sobre a 3ª opinião, a Fundação Copel relatou 

dificuldades em contratar profissionais isentos 

para a realização dos pareceres e pediu auxílio 

da AMP, que concordou em intermediar, junto 

às sociedades de especialidade e ao Conselho 

Regional de Medicina, a indicação de profissio-

nais para a realização do serviço.
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Assembleia de Delegados 
AJUSTA estatuto da AMP para 

eleições eletrônicas
Reunida no dia 4 de julho, na sede da AMP, a Assembleia de Dele-

gados da Associação Médica do Paraná aprovou, por unanimidade, 

uma alteração no estatuto da entidade para permitir que, se de in-

teresse, a AMP e suas regionais realizem eleições eletrônicas para a 

escolha de suas diretorias.

A mudança foi necessária para evitar qualquer embaraço jurídico 

após a decisão da Associação Médica Brasileira de realizar a eleição 

deste ano, prevista para 31 de agosto, de forma eletrônica.

Como tal dispositivo não estava previsto no Estatuto da AMP, que 

determinava que as eleições ocorreriam por voto direto de seus as-

sociados, a Assembleia de delegados se reuniu em sessão extraordi-

nária e aprovou a inclusão da expressão “e/ou eletrônico” aos artigos 

28 e 79 do Estatuto, que trata das eleições, bem como às Normas 

Eleitorais da AMP.

“Foi uma mera formalidade para adequar nosso estatuto a essa no-

vidade, que é a possibilidade de votação eletrônica, de forma segura, 

para reduzir custos e aumentar a participação dos associados nas 

eleições da AMP. A partir de agora, fica a critério da Associação e das 

regionais definir de que forma conduzirá suas eleições, sem restri-

ções estatutárias”, explica o presidente da Assembleia de Delegados, 

Dr. Renato Araujo Bonardi.

Eleições
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Eleições eletrônicas 
facilitam votação e apuração
As eleições para a Associação Médica Brasileira e Associa-

ção Médica do Paraná, previstas para 31 de agosto deste 

ano, serão eletrônicas. Sócios escolherão as novas direto-

rias da entidade pela internet, via computadores, tablets ou 

smartphones. Essa inovação foi proposta pela Associação 

Médica Brasileira e acatada pela AMP para facilitar o acesso 

dos sócios à votação, bem como a apuração dos votos.

O sistema está sendo configurado pela Associação Médica 

Brasileira, que enviará por e-mail, para todos os sócios, as 

informações sobre os procedimentos para votação, bem 

como o login e a senha de cada um para a eleição. 

Para isso, é necessário que todos os sócios estejam com 

seus dados atualizados junto ao cadastro da AMB. Assim, a 

Associação está realizando um recadastramento através do 

site https://recadastramento.amb.org.br/. Acesse, preencha o 

recadastramento e fique apto a votar nos novos diretores 

da AMP e AMB. 

“A votação eletrônica democratiza ainda mais o processo eleito-

ral da AMP e da AMB, permitindo que todos os sócios registrem 

sua preferência sem sequer precisarem se deslocar a locais de 

votação. Sabemos que, com as jornadas extenuantes a que 

alguns profissionais são impostos, é, muitas vezes, difícil conse-

guir tempo, dentro do horário comercial, para deixar hospitais 

ou consultórios e irem às sedes da AMP registrar seu voto. Ago-

ra, será possível votar de qualquer lugar, gastando-se menos 

de um minuto”, destaca o presidente da AMP, Nerlan Carvalho. 

“Pelo voto eletrônico, será possibilitado, também, o voto do mé-

dico que está em trânsito, seja em viagem para Congressos ou 

mesmo em férias. Com essa nova ferramenta, pretendemos 

atingir um quórum elevado de médicos votantes nestas elei-

ções”, acrescentou.

Atenção: as eleições para as diretorias das regionais segui-

rão a forma tradicional de votação, com voto presencial, in-

dividual e secreto de cada sócio. Informe-se em sua cidade 

sobre os locais de votação.

Entidades médicas discutem as 

novas formas de remuneração
Representantes da Associação Médica 

do Paraná estão em São Paulo, no dia 

31 de maio, para participar do Simpó-

sio Novas Formas de Remuneração – 

Causas e Consequências – Avaliação 

Crítica, promovido pela Associação 

Médica Brasileira, Conselho Federal de 

Medicina e Agência Nacional de Saúde 

Suplementar.

Além dos novos modelos de remu-

neração do médico, os participantes 

devem discutir ainda temas como a re-

gulamentação e a ética desses novos 

mecanismos e a visão do sistema de 

regulação e financiamento da saúde 

na saúde suplementar.

A programação conta com cinco pales-

tras seguidas de debates entre os ins-

critos. As palestras serão ministradas 

por especialistas na área, entre eles os 

médicos Márcio Vinicius Balzan, consul-

tor da Fundação Getúlio Vargas (FGV); 

Francisco Lima, da Unimed Brasil; Jorge 

Carlos Machado Curi, conselheiro do 

CFM pelo estado de São Paulo; Martha 

Oliveira, diretora de Desenvolvimento 

Setorial da ANS; e Ana Elisa Siqueira, só-

cia presidente do Grupo Santa Celina.

A AMP está sendo representada por 

seu presidente, Nerlan Carvalho, e o di-

retor do Departamento de Defesa Pro-

fissional e Conselheiro do Conselho Re-

gional de Medicina Luiz Ernesto Pujol.
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Abertas as inscrições para 

o 2º Concurso Literário 
para médicos

Médicos escritores ou que tenham 

na literatura um passatempo têm até  

o dia 31 de agosto para inscreverem 

suas obras no 2º Concurso Literário 

para Médicos, que premiará as me-

lhores publicações em prosa e poe-

sia de médicos atuantes no Paraná e 

estudantes de medicina das universi-

dades do estado, além de publicar to-

dos os trabalhos inscritos em um livro 

especial do concurso.

 Promovido pela Associação Médica do 

Paraná, Academia Paranaense de Me-

dicina e Conselho Regional de Medici-

na do Paraná, o concurso literário terá 

os vencedores revelados durante o 

jantar do Dia do Médico, dia 21 de outu-

bro, na Associação Médica do Paraná. 

No mesmo evento, será lançado o livro 

com todas as publicações.

“Iniciamos essa promoção no ano 

passado, com o objetivo de congre-

gar os médicos e incentivar as pro-

duções artísticas de nossos colegas. 

E fomos surpreendidos com mais de 

70 trabalhos inscritos e uma qualida-

de que emocionou os integrantes da 

comissão julgadora e todos que tive-

ram a oportunidade de ler o livro com 

as publicações”, comentou o diretor 

Científico e Cultural da AMP e ideali-

zador do prêmio, Sérgio Pitaki.

“Atualmente há uma insistente procura 

da sociedade em relação aos médicos, 

que, além de sua excelente profissio-

nalização, com dedicação extrema 

ao conhecimento científico, buscam 

humanizar-se caminhando os trilhos 

da arte em si próprios. Não é incomum 

vermos médicos pintores, músicos, ar-

tistas plásti cos, mas, no nosso caso, é 

através da escrita que buscamos esse 

desenvolvimento da nossa ars curandi, 

a arte de curar”, acrescentou Pitaki. .

A ficha de inscrições e o regulamento 

do concurso estão disponíveis no site 

da AMP www.amp.org.br.

Concurso Literário

C
on

vi
te Chegou a hora

de inscrever o seu trabalho na 
segunda edição do

Concurso 
Literário de
Médicos do 

Paraná.
As inscrições estarão 

abertas no site da AMP
www.amp.org.br

E a data limite para enviar o seu 
trabalho é 31 de agosto de 2017.

Você não vai ficar 
de fora dessa.

Vai?
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Caminhando Juntos 
entrega cobertura para espaço 
de eventos em creche

Ação Social

O gerente da Associação Médica do Paraná, 
Osires Costa Rosa, participou, no dia 11 de 
junho, de feijoada beneficente que marcou 
a inauguração da cobertura do espaço para 
eventos na Associação Casa do Agasalho, 
que administra a creche Estrelinha do Céu, 
uma das entidades atendidas pelo Programa 
Caminhando Juntos, da AMP.

No espaço, a associação realiza uma série 
de atividades com o objetivo de arrecadar 
fundos e materiais para a manutenção da 
creche, que atende aproximadamente 50 
crianças.

A intervenção é parte da nova forma de 
atuação do Programa Caminhando Juntos, 
implantada pela diretora social da AMP, Dra. 
Maria da Graça Ronchi, que passou a aplicar 
os recursos arrecadados das contribuições 
dos médicos sócios da AMP em interven-
ções diretas e específicas nas entidades 
atendidas pelo programa, de acordo com a 
necessidade de cada instituição.

Em nota, a Associação Casa do Agasalho 
agradeceu a contribuição da AMP e desta-
cou a importância da obra para a manuten-
ção do atendimento às crianças:

Outras ações
O Caminhando Juntos também foi responsável pela reforma da cozinha 
da Associação dos Deficientes Visuais do Paraná (Adevipar), adequando 
o ambiente às exigências da Vigilância Sanitária para o atendimentos dos 
frequentadores do espaço. 

Já o Núcleo de Apoio à Criança Excepcional de Curitiba recebeu a doação 
de um aparelho leitor de QR Code, solicitado pela entidade para auxiliar na 
contabilidade das notas fiscais que tem recebido em doação de mães e 
comerciantes da região para utilização no programa Nota Paraná.
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Conselho Deliberativo

presidentes regionais 
apresentam ações e ideias no 
Conselho Deliberativo da AMP

O Conselho Deliberativo da Associação 

Médica do Paraná, realizado no dia 1º de 

julho, em Curitiba, foi marcado pela apre-

sentação de diversas ações e propostas 

das regionais da AMP para a valorização 

da medicina, a atração de novos sócios, 

a consolidação do Sinam e interferências 

da entidade na saúde pública de cada 

município representado.

Vice-presidente Norte da Associação, Dr. 

Antonio Caetano de Paula, relatou as 

ações desenvolvidas em Londrina para 

inserir cada vez mais a Associação Mé-

dica no cotidiano da cidade. Ele citou 

que a Associação Médica de Londrina 

lidera, por exemplo, um grupo de en-

tidades da sociedade civil organizada 

que atua diretamente num programa 

de oferta de condições de segurança 

para a região da cidade onde estão 

localizadas diversas clínicas médicas 

da cidade. A AML também está condu-

zindo projeto de catalogação e higieni-

zação das peças para estruturação do 

Museu da Medicina e realizando uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa para 

levantar as razões pelas quais os médi-

cos permanecem como sócios ou até 

mesmo para saber por que se afastaram.

Dr. Gilmar Alves Nascimento, vice-pre-

sidente Sul da Associação, destacou os 

avanços do Sinam em Ponta Grossa. 

Ele apresentou um trabalho acadêmi-

co de conclusão de curso que foi de-

senvolvido com a temática do Sinam. 

Este trabalho contém peças promocio-

nais com o depoimento de médicos e 

usuários, sugerindo que as campanhas 

do Sinam tenham aquele approach.

Na conclusão da sua explanação, afir-

mou que os recursos do Sinam estão 

sendo fundamentais para a indepen-

dência da regional.

Em Araucária, o presidente da regional, 

Dr. Isaque Mitsugui Kaieda, informou 

que, através do Programa Caminhando 

Juntos, a Associação Médica contratou 

um método para identificar crianças 

com necessidade de escola especial. 

Ele também informou que os sócios da 

regional estão atuando junto à Secreta-

ria Municipal de Saúde na tentativa de 

alterar o paradigma para o tratamento 

de doenças crônicas.

Dr. Leonardo Aranha, de Francisco Bel-

trão, disse que os médicos da cidade 

passaram a perceber a necessidade 

de uma maior representação e que a 

Associação Médica tem buscado esse 

espaço. Ele contou que conseguiu in-

serir a Associação no Conselho Munici-

pal de Saúde e aproveitará o momento 

eleitoral da AMB e AMP para estruturar 

a regional.  

Dr. Elton Marcos Guérios, de Apucara-

na, relatou a experiência da TV MED, 

canal fechado de televisão, exibido nos 

consultórios médicos da cidade, com 

entrevista com os especialistas sócios 

da associação. Em Rolândia, o presi-

dente Fábio Adriano P. Sambatti relatou 

o novo momento vivido pela classe 

médica na cidade, com a reabertura do 

hospital regional e o fortalecimento e 

união dos profissionais locais.

Dr. Nelson da Conceição Mendes rela-

tou que a sede da Associação Médica 

de Foz do Iguaçu está em obras. Ele 

contou também que a câmara técnica 

criada pela regional tem tido uma atu-

ação marcante na definição dos rumos 

da saúde da cidade, abalada por uma 

crise política sem precedentes.

Dr. Osmar Hauagge comentou sobre 

como está conseguindo reestruturar 

a Associação Médica de Guarapuava, 

que chegou a ser desativada. Ele diz 

concentrar esforços na parte social e 

na parte científica e disse estar conse-

guindo, aos poucos, algum avanço.
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Sucessão
As eleições da AMB, AMP e regionais 

também pautaram o encontro da dire-

toria da Associação Médica e os repre-

sentantes das regionais. Além do presi-

dente da AMP, Nerlan Carvalho, ratificar 

a disposição de candidatar-se á reelei-

ção, o segundo tesoureiro da AMP, Ju-

randir Marcondes Ribas, candidato a 

presidente da Associação Médica Bra-

sileira, apresentou suas propostas no 

encontro, recebendo apoio maciço dos 

presidentes das Associações Médicas 

municipais presentes.

Alguns dos presidentes regionais apro-

veitaram o encontro para apresentar o 

nome que indicarão para sucedê-los 

nas eleições de 31 de agosto, como foi 

o caso do Dr. Caetano, que levou à reu-

nião a médica Beatriz EmiTamura, pré-candidata à presidente da Associação Médica 

de Londrina, e do atual presidente da Associação Médica de Cascavel, Luiz Amélio 

Buragarelli, que apresentou aos colegas o médico Jorge Luiz dos Santos, candidato 

a sucedê-lo. Com experiência na gestão de entidades empresariais, Dr. Jorge disse 

estar pronto para o desafio de liderar a classe médica de Cascavel e dar sequên-

cia às atividades e ações políticas desenvolvidas na cidade. 

AMP Umuarama arrecada 

medicamentos para população de 
baixa renda
A associação Médica de Umuarama realizou 

uma campanha em benefício à Farmácia da 

Partilha, solicitando de todos seus associa-

dos uma colaboração, doando medicamen-

tos, amostras-grátis, a qualquer título. 

A farmácia é um projeto que se propõe a 

prestar serviço à comunidade, onde estagiá-

rios do curso de Farmácia atendem pessoas 

de baixa renda, de toda a região. 

Regionais
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O presidente da Associação Médica do 

Paraná, Nerlan Carvalho, participou, en-

tre os dias 8 e 11 de junho, em Foz do 

Iguaçu, do Simpósio das Unimeds do 

Estado do Paraná (Suespar), que mar-

cou também os 25 anos do evento, que 

reúne as cooperativas paranaenses do 

Sistema. O Suespar aconteceu junta-

mente com o 9º Encontro das Unime-

ds do Polo Mercosul e abordou o tema 

"Conexões que transformam".

A mesa de abertura contou com as 

presenças do presidente da Unimed 

do Brasil, Orestes Pullin; do presidente 

da Organização das Cooperativas do 

Paraná (Ocepar), José Roberto Ricken; 

Presidente da AMP 

participa de Simpósio das 
Unimeds

Simpósio Unimed

do presidente da Unimed Santa Catari-

na e vice-presidente da Confederação, 

Alberto Gugelmin Neto; do presidente 

da Unimed Participações e da Federa-

ção Rio Grande do Sul, Nilson Luiz May; 

do presidente da Federação Paraná e 

da Unimed Mercosul, Paulo Roberto 

Fernandes Faria; do ministro da Saú-

de, Ricardo Barros; do presidente da 

Unimed Foz do Iguaçu, Isidoro Antonio 

Villamayor Alvarez; do presidente da 

Central Nacional Unimed, Alexandre 

Augusto Ruschi Filho; do diretor de 

Operações da Seguros Unimed, Age-

nor Ferreira da Silva Filho; do diretor 

Administrativo-Financeiro da Funda-

ção Unimed, Luiz Carlos Palmquist; do 

presidente da UniPrime Central Uni-

med, Álvaro Jabour; do presidente da 

Associação Médica do Paraná, Nerlan 

Tadeu Gonçalves de Carvalho; e do 

vice-presidente do Conselho Regional 

de Medicina do Paraná, Roberto Yosida.

Como de costume, a Unimed sede do 

evento teve a palavra de abertura. Isi-

doro Alvarez, presidente da Unimed 

Foz do Iguaçu, deu as boas-vindas e fez 

uma dedicatória à família.  Em seguida, 

José Roberto Ricken, presidente do Sis-

tema Ocepar, destacou o trabalho de 

cada um dos integrantes da mesa, em 

especial a presença de Ricardo Barros, 
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ministro da Saúde.  E fez uma menção 

especial ao trabalho das Unimeds pa-

ranaenses, destacando o grau de pro-

fissionalismo do Sistema no estado. E 

falou sobre o investimento incessante 

do Sistema Ocepar e Sescoop/PR em 

educação continuada.

Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho, 

presidente da Associação Médica do 

Paraná, ao tomar a palavra, falou do 

fortalecimento da classe médica por 

parte das cooperativas e destacou a 

importância de estreitar laços entre as 

entidades, uma vez que os objetivos 

são comuns. E pediu: “Criemos vias de 

ação, somemos esforços e sinergismo 

buscando trabalhar pela população e 

pela dignidade da profissão médica”.

Paulo Roberto Fernandes Faria fez uma 

análise da atual situação da economia 

brasileira, ressaltando uma fala do ex-

-ministro Delfim Neto sobre o Brasil 

ser muito grande para caber em um 

abismo. “Não é errado falar que vive-

mos tempos disruptivos. Em termos 

de negócio, o que hoje é certo pode 

não ser amanhã. Porém, é um tempo 

rico, extremamente desafiador e criati-

vo”. Como exemplo, ele citou as várias 

Unimeds do Paraná que cresceram 

e inauguraram serviços próprios no 

último ano. “Neste cenário movediço 

de rupturas e de inovação, todos nós 

somos chamados à responsabilidade. 

Todas as lideranças do nosso Sistema 

devem ser protagonistas desse proces-

so. Não é o mais forte que sobrevive, 

nem o mais inteligente, mas sim o mais 

disposto às mudanças. Para continuar 

a avançar, é preciso se conectar mais. 

Conexões que transformam são o espí-

rito do cooperativismo. Que esse espíri-

to seja perene”, disse.

Orestes Pullin saudou os colegas com 

quem teve o privilégio de conviver 

durante as 25 edições do Suespar e 

destacou a característica visionária dos 

dirigentes das Singulares paranaenses. 

“Começamos a falar em atenção pri-

mária à saúde (APS) em 2011, porque 

acreditávamos que o modelo atual não 

se sustentaria por muito tempo. Hoje, 

a APS é um exemplo para todo o Siste-

ma Unimed. Mais do que nunca, estão 

todos convencidos de que a mudan-

ça do modelo assistencial é essencial 

para a sustentabilidade de qualquer 

sistema de saúde, tanto público quan-

to privado. Eu tenho orgulho de fazer 

parte dessa história”, complementou. 

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, 

encerrou a abertura com foco nos 

avanços do Sistema Único de Saúde e 

enfatizando o trabalho conjunto do se-

tor público com a saúde suplementar. 

“Eu tenho certeza de que, com a cola-

boração dos senhores médicos, pode-

remos avançar muito mais na qualida-

de dos serviços de saúde. As Unimeds 

são fundamentais para o Brasil nesse 

processo. Esse espírito de cooperar e 

de somar é o que precisamos”.

Na programação, nos três dias de 

Simpósio, foram tratados temas como 

Gestão de Crises, Riscos e Comunica-

ção de Organizações, Novo Modelo 

de Gestão de Carteira: Processos para 

Gerenciamento de Riscos e Resultados 

para Carteira de Planos Coletivos, No-

vos Modelos de Atenção à Saúde que 

Geram Sustentabilidade para a Opera-

dora, Medicina Baseada em Evidências 

no Judiciário, Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável: uma Ferramenta 

de Transformação a Serviço da Uni-

med, entre outros. 
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Jantar de gala marca o 

aniversário de 84 anos da AMP

AMP 84 anos

Mais de 300 pessoas reuniram-se, no dia 1º de julho, na sede 

da Associação Médica do Paraná, em Curitiba, para celebrar o 

aniversário de 84 anos da instituição, fundada em 2 de julho de 

1933. Em dois ambientes cuidadosamente montados para a oca-

sião, com música ao vivo e um delicioso jantar preparado pelo 

Buffet D’Marina, a AMP recebeu seus sócios e acompanhantes 

para comemorar mais um ano de congregação e luta em defesa 

da classe médica.

Presidente da Associação Médica do Paraná, Nerlan Carvalho fez 

um breve discurso de boas-vindas aos convidados. “Hoje come-

moramos 84 anos da nossa associação. É uma data expressiva 

de uma entidade que se mantém atualizada no dia a dia através 

do  trabalho incessante dos nossos funcionários, das sociedades 

de especialidade, dos nossos associados e da diretoria”, disse o 

presidente. “Quando falo atualizada, quero dizer que procuramos 

buscar e oferecer não apenas informações científicas através de 

encontros e congressos que aqui são realizados, mas seguir ten-

dências de mercado direcionando rumo ao futuro”, acrescentou.

Dr. Nerlan citou a grave crise política e econômica atravessada pelo 

país nos últimos anos, que teve sim seus reflexos na atividade médi-

ca e também no associativismo. “Entretanto, hoje é um dia de festa. 

Esqueçamos os dissabores e regozigemo-nos com nossa associa-

ção, que completa 84 anos de fecunda e profícua existência”. 
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O presidente da AMP aproveitou a 

oportunidade para anunciar algumas 

novidades para os sócios, como a se-

gunda edição do Concurso Literário, 

com inscrições abertas até 31 de agos-

to, e o convênio com a Panvel, que pre-

vê descontos de 18% a 40% para sócios 

AMP e 15% a 38% para usuários do Si-

nam. Dr. Nerlan também já antecipou o 

convite para o jantar do Dia do Médico, 

em 21 de outubro, que marcará a posse 

da nova diretoria da entidade, que será 

eleita em agosto.

Lembrando o ano eleitoral, Dr. Nerlan explicou que a Associação Médica Brasileira 

optou pela votação eletrônica neste ano, destacando a importância de os médicos 

paranaenses atualizarem seus cadastros juntos à AMP para estarem aptos a vota-

rem, garantido um excelente quórum nas eleições para as regionais, para a AMP e 

para a AMB, “em que temos a chance de colocar um paranaense na presidência, o 

nosso colega Jurandir Marcondes Ribas”.
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Dr. João Carlos Baracho é eternizado 

na Galeria dos Presidentes
O Jantar de Aniversário de 84 anos da 

Associação Médica, no dia 1º de julho, 

foi marcado pela homenagem ao ex-

-presidente João Carlos Baracho, que 

teve inaugurada sua foto na Galeria 

dos Presidentes da AMP. À frente da As-

sociação por duas gestões, entre 2011 

e 2016, Dr. Baracho deixou a diretoria 

da entidade na virada deste ano, quan-

do foi nomeado secretário municipal 

de Saúde de Curitiba. Além da foto na 

galeria, como último ex-presidente da 

AMP, Baracho também foi homenage-

ado com uma placa no prédio anexo à 

associação, adquirido durante sua ges-

tão, que hoje abriga departamentos e 

sociedades de especialidade vincula-

das à Associação.

“Essa galeria representa toda a tradição, 

toda a história da medicina do estado 

do Paraná e, para mim, é uma absoluta 

honra fazer parte desta galeria. Espe ro 

ter contribuído para que a Associação 

Médica cada vez mais represente a 

classe médica do Paraná”, disse João 

Carlos Baracho ao descerrar sua foto.

O ex-presidente destacou que sua ges-

tão foi marcada por uma grande es-

forço para reforçar a parte interna da 

associação, desenvolvendo produtos e 

programas, como a Universidade Cor-

porativa e o AMP Prev, e criando uma 

nova marca para a associação médica, 

“num grande trabalho de endomarke-

ting que resultou em um Sinam mais 

forte, uma associação mais forte na de-

fesa do médico e preocupada com o 

futuro do médico”, disse.

Lembrando que administrou a AMP, ao 

lado de sua diretoria executiva, num 

dos períodos mais graves da história 

do país, com crise política e econômica 

que avançou sobre os direitos e prerro-

gativas dos médicos, Baracho também 

citou a atuação de sua gestão na de-

fesa profissional. “Atuamos diretamente 

na relação com os planos de saúde, 

mas também nas questões de saúde 

pública, fazendo com que a parte legal 

fosse realmente pensada para salva-

guardar o médico brasileiro, atuando 

politicamente no Estado, em Brasília, 

assumindo um protagonismo nacional 

no movimento médico”.

Sobre o prédio das especialidades, que 

deixou de legado para as próximas ges-

tões da AMP, o ex-presidente afirmou 

que “entendemos que a Associação 

Médica congrega todas as sociedades 

no sentido de não só reforçar o aspec-

to científico, mas de também servir 

como um elo de integração com o se-

tor acadêmico. Este prédio representa 

essa união dos esforços da AMP e das 

sociedades na excelência da qualidade 

dos nossos médicos e do atendimento 

prestado à população.

Homenagem

22



AMP Cultural: Rogério 
Dentello mostra toda sua 

habilidade com o violão

AMP Cultural

Médicos e familiares que vieram ao au-

ditório da Associação Médica do Paraná 

no dia 30 de maio acompanharam uma 

exibição de extremo talento do violonista 

Rogério Dentello, um dos mais premia-

dos músicos brasileiros, reconhecido nas 

Américas, Europa e Ásia.

Com um repertório com músicas clás-

sicas e históricas da música popular 

brasileira, alternado com composições 

próprias, Dentello apresentou cada 

canção seguida de um comentário 

contextualizando a importância da 

obra no cenário mundial e as especifi-

cidades técnicas de cada composição.

Rogério Dentello, violonista e compo-

sitor, foi aluno de Paulinho Nogueira, 

por quem foi fortemente influenciado 

na formação de seu estilo, e posterior-

mente de Ulisses Rocha e Heraldo do 

Monte. Estudou ainda na Escola Mu-

nicipal de Música de São Paulo e na 

Universidade São Judas Tadeu, onde 

concluiu o curso de bacharelado em 

música em 1990.

Em sua estada de 3 anos na Itália, aprimo-

rou sua técnica instrumental no Conser-

vatório de Viterbo. Mais tarde frequentou 

curso de arranjo e depois se transferiu 

para a Alemanha, onde fez mestrado em 

composição no departamento de jazz 

da Escola Superior de Música de Colônia 

(Musik Hochschule Köln). Foi bolsista da 

instituição alemã KAAD. 

Iniciou suas atividades profissionais 

aos 21 anos de idade com uma turnê 

na Europa, tendo realizado na ocasião 

19 recitais. De volta ao Brasil, gravou 

seu primeiro disco intitulado Luzes & 

Lendas, que, depois, foi relançado nos 

Estados Unidos. 

Sua relação com a Europa manteve-se 

constante, com viagens anuais realiza-

das principalmente entre Alemanha e 

Itália. Em Roma gravou o seu segundo 

CD, Aquarela do Brasil. No seu regresso 

ao Brasil, realizou uma turnê nacional 

que resultou no repertório de seu ter-

ceiro CD Janela para o Brasil. Na Alema-

nha, gravou seu quarto CD, intitulado 

Águas, com suas composições para 

diversas formações instrumentais. 

Com seu repertório repleto de músi-

ca brasileira, obteve diversas vezes o 

apoio cultural do Governo Brasileiro 

para eventos em Embaixadas e Consu-

lados do Brasil.

Em sua atividade como compositor, re-

cebeu encomendas do Brasil e Europa. 

Suas obras para orquestra de cordas 

foram estreadas no Brasil pela Camera-

ta Florianópolis. Foi homenageado na 

Polônia com o Festival Internacional e 

Concurso de Violão em Jaroslaw, em 

2008 e 2009. Sua “Suíte TNT” foi edi-

tada na Alemanha pela Joachim Trekel 

Musikverlag, e lançada no CD North to 

South, do Duo Trekel-Tröster. 

Como concertista, acumula cerca de 

400 concertos realizados entre Brasil, 

Argentina, Velezuela, Japão, Alemanha, 

Itália, França, Hungria, Irlanda, Luxem-

burgo e Bélgica.

Atualmente vive no Brasil e dedica-se 

às composições e aos concertos. 
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