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O seu

A AMP contratou o desenvolvimento de um plano de 
previdência exclusivo para os médicos que fazem parte do 

seu quadro associativo e assim fez nascer a AMP Prev.

Desenhado para atender às necessidades específicas da 
classe médica, esse produto tem como grande diferencial 

o fato de ter sido desenvolvido para contemplar as 
particularidades da sua carreira profissional e  

os projetos futuros.

Para saber mais, acesse o nosso 
site e procure o link AMP Prev. 

Tomaremos todas as providências 
para que um profissional extremamente 

qualificado no assunto entre em contato e, 
sem nenhum compromisso, ofereça 

esclarecimento para todas as suas  
dúvidas.

pode começar
futuro

hoje
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Expediente

Com gratidão e senso de responsabilidade recebemos dos 

médicos paranaenses a missão de conduzir a Associação 

Médica do Paraná pelos próximos três anos. No próximo dia 

21 assumiremos a gestão de nossa tradicional entidade para 

o triênio 2017-2020, com a missão de dar continuidade ao 

plano de modernização e posicionamento da AMP das ges-

tões que nos antecederam.

No campo da defesa profissional seguimos, com apoio da en-

tidade nacional, defendendo a desvinculação dos honorários 

médicos, com objetivo de realizar modificações na legislação 

federal. A bandeira da carreira pública para médico, com pro-

gressão por antiguidade e merecimento também seguirá 

empunhada por nossa associação 

A Ampprev, já consolidada na capital e com grande número 

de participantes, será expandida para as regionais através de 

ampla divulgação. O plano, que já é o mais rentável e com 

menores taxas para os médicos do Paraná, ficará ainda mais 

atrativo e com um fundo de investimentos cada vez maior 

O Sinam se consolida como ferramenta justa de remunera-

ção ao trabalho médico e já está presente nos três estados 

do Sul do Brasil. Continuaremos exportando o know-how da 

AMP na gestão deste sistema que oferece consultas particu-

lares com médicos referenciados por um valor acessível para 

grande parte da população e digno para o profissional, sem 

intermediários.

A Ucamp entra em nova fase com objetivo de consolidar-se 

como ferramenta de atualização e expansão do conhecimen-

to médico. Toda a tecnologia adquirida por nossa associação 

nos últimos anos, com salas interligadas, telas de alta resolu-

ção e transmissão web estará disponível para a promoção da 

PRONTOS PARA UM NOVO DESAFIO
educação continuada de nossos sócios e, até, do mercado 

em geral, gerando recursos para novos investimentos.

A expansão do centro de eventos avança com o projeto já 

devidamente aprovado e apoio da prefeitura de Curitiba. Va-

mos, com um passo de cada vez, nos aproximando do sonho 

de termos nosso novo teatro e de abrir nosso acervo à visita-

ção no Museu da Medicina Paranaense.

Uma AMP forte e representativa só se faz com a participa-

ção de nossos sócios. Frequente nossa associação, partici-

pe de nossos eventos científicos, sociais e culturais, desfrute 

de nossos benefícios, una-se a seus colegas em nossa luta e 

conte com a Gestão “Profissional de Valor”, para ter na AMP a 

casa e a voz do médico paranaense.

Nerlan Carvalho –  

Presidente da Associação Médica do Paraná



Médicos e juízes debaterão a 

judicialização da saúde

Depois de uma série de encontros preparató-

rios, provocados pela Comissão Estadual de 

Defesa Profissional (formada por integrantes 

da Associação Médica do Paraná e do Con-

selho Regional de Medicina do Paraná), mé-

dicos, juízes, advogados, representantes do 

poder público e das operadoras de planos 

de saúde debaterão, em um grande fórum 

marcado para o dia 20 de outubro, na Escola 

de Magistratura do Paraná, a judicilização da 

saúde.

O objetivo, segundo o diretor de defesa pro-

fissional da AMP, Luiz Ernesto Pujol, secretá-

rio-geral do CRM-PR, é auxiliar a Justiça na 

resolução de casos judicializados na saúde 

pública e suplementar. “Observamos a difi-

culdade dos magistrados na compreensão 

das tecnicidades dos procedimentos prescri-

tos pelo médico. É cada vez mais recorrente 

a procura pela Justiça para a resolução de 

questões como o fornecimento de medica-

mentos, próteses e órteses, muitas vezes, 

não indicados ou com a eficácia não com-

provada pelas autoridades em saúde, que, muitas vezes, na defesa dos direitos 

do indivíduo, o magistrado acaba deferindo. Pela falta de recursos e de condi-

ções de estrutura, tais decisões afetam diretamente o Sistema Único de Saúde 

e a gestão das operadoras, prejudicando o atendimento à população como 

um todo”, aponta.

Organizado, dentro do Poder Judiciário, pela desembargadora Vilma Resende, 

com apoio do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Renato Braga Bet-

tega, o fórum debaterá, entre outros temas, a definição jurídica do conceito de 

urgência e emergência, a valorização do Núcleo de Assessoria Técnica do Tri-

bunal de Justiça do Paraná, a dificuldade de cumprimento de ordens judiciais 

pelos médicos, o papel do médico gerador de demanda judicial e o papel do 

médico obrigado a cumprir ordem do Juízo, entre outros temas.

Defesa profissional
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Há 10 anos, sócios da AMP têm assessoria 
jurídica gratuita

Desde 2007, a Associação Médica do Paraná ofe-

rece um importante benefício para seus sócios: 

a assessoria jurídica gratuita em defesas admi-

nistrativas e judiciais. Com um corpo próprio de 

advogados, liderados por um dos mais respeita-

dos juristas do Paraná, Dr. Carlos Alberto Moro, 

o departamento jurídico da AMP acumula mais 

de 90% de sucesso em mais de 100 processos 

éticos ou jurídicos em que defendeu médicos 

sócios da AMP no CRM ou nos tribunais.

Confira o regimento da assessoria jurídica e en-

tenda em que casos o serviço gratuito pode ser 

requisitado.

REGIMENTO INTERNO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ  
Art. 1º: Fica instituída, a partir da presente data, conside-

rando o que foi deliberado na Assembléia Extraordinária 

de 10 de julho de 2007, a assessoria jurídica gratuita para 

os médicos associados, no Estado do Paraná, que este-

jam em dia com suas obrigações financeiras perante a 

Associação Médica do Paraná.   

Art. 2º: A Assessoria Jurídica consistirá em defesas admi-

nistrativas e judiciais a serem promovidas em consonân-

cia com o que adiante vai explicitado:   

I. Assessoria Jurídica em Processos Judiciais (AJJ): atua-

ção em processos judiciais em o que o médico associa-

do figure como parte Ré nas ações cíveis em geral e nas 

ações criminais decorrentes de sua atuação profissional;  

II. Assessoria Jurídica em Processos Éticos Profissionais e/

ou Administrativos (AJA): atuação em processos adminis-

trativos em que o médico associado figure como denun-

ciado, sindicado e/ou investigado; III. Assessoria Jurídica 

Extrajudicial (AJE) e Consultoria Jurídica (CONS): atuação 

em questões extrajudiciais de interesse pessoal do médi-

co associado.   

Art. 3º: A assessoria gratuita, limitada a um procedimento 

por ano, será prestada exclusivamente à pessoa do mé-

dico associado, em dia com suas obrigações financeiras 

perante a Associação Médica do Paraná, e que esteja vin-

culado à Instituição há mais de um ano.    

Art. 4º: Ficam excluídas da presente assessoria jurídica 

questões trabalhistas, tributárias e previdenciárias.  

Art. 5º: Ficam excluídas da presente assessoria questões 

criminais em que o médico associado figure como de-

nunciante/reclamante.   

Art. 6º: Fica excluída a assessoria jurídica para eventos 

ocorridos antes da data da Assembléia exordialmente 

referida.   

Art. 7º: Fica afastada a assessoria jurídica para eventos 

ocorridos antes do ingresso do médico no quadro de as-

sociados da Associação Médica do Paraná.   

Art. 8º: Para utilizar a assessoria jurídica o médico deverá 

preencher o cadastro de usuário/requerimento em ane-

xo, encaminhando-o ao departamento jurídico da Asso-

ciação Médica do Paraná através dos e-mails jurídico@

amp.org.br e salomaomarcelo@hotmail.com. O e-mail 

deverá ser encaminhado com o Título ASSESSORIA JU-

RÍDICA CADASTRO + Nome do Médico.   

Art. 9º: A assessoria será deferida somente após enca-

minhado o requerimento descrito no artigo 08º deste 

Regimento, mediante análise do departamento jurídico, 

e será efetivada mediante a assinatura de procuração e 

contrato de honorários, se for o caso, por parte do médi-

co associado.   

Art. 10º: As custas e as despesas processuais, inclusive 

diárias de advogados para atuações fora da comarca de 

Curitiba, correrão por conta do médico associado.   

Art. 11º: Eventuais questões pendentes serão decididas 

em futura reunião de diretoria, a ser previamente desig-

nada e convocada pelo Departamento competente.

Benefícios
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Nerlan Carvalho é eleito 

presidente da AMP

O cirurgião vascular Nerlan Tadeu 

Gonçalves de Carvalho foi eleito, em 

votação encerrada no dia 31 de agos-

to, presidente da Associação Médica 

do Paraná para o triênio 2017-2020. 

O resultado foi homologado nesta 

segunda-feira pela Associação Médica 

Brasileira. Nerlan Carvalho encabeça 

a chapa Profissional de Valor, que tem 

como vice-presidentes Gilberto Pasco-

lat (Curitiba), Antonio Caetano de Paula 

(Região Norte), Jorge Antonio Cardoso 

(Noroeste), Fernando Cesar Duda (Cen-

tro), Fábio Scarpa e Silva (Sudoeste)  e 

Gilmar Alves do Nascimento (Sul).

A diretoria da AMP que toma posse no 

dia 21 de outubro, é composta, ainda, 

pelo secretário-geral João Carlos Bara-

cho, pelo 1º tesoureiro José Fernando 

Macedo, pelo diretor de patrimônio 

Miguel Ibrahin Hanna Sobrinho, por 

Sérgio Augusto Pitaki, na diretoria Cien-

tífica e Cultural e Ipojucan Calixto Fraiz, 

na diretoria de Comunicação Social. A 

nova gestão contará ainda, com o 1º 

Secretário Carlos Roberto Naufel Ju-

nior e a 2ª Tesoureira Regina Celi Pas-

sagnolo Sergio Piazzetta.

O Departamento de Defesa Profissional 

será dirigido por Jairo Sponholz Araújo, 

com a participação dos diretores Môni-

ca Koncke Fiuza Parolin, Luiz Erensto 

Pujol e Gregor Paulo Santos. A admi-

nistração da AMP contará, ainda, com 

o trabalho dos médicos Maria da Graça 

Ronchi, na diretoria Social, e Ehrenfried 

Othmar Wittig, como diretor de Museu.

Nerlan Carvalho agradeceu os 549 

votos recebidos e prometeu, nos próxi-

mos três anos, conduzir a AMP na de-

fesa da classe médica, na valorização 

da categoria. “É o reconhecimento  do 

trabalho que as gestões da AMP têm 

feito nestes últimos anos, em busca de 

uma maior participação da classe mé-

dica no estabelecimento de políticas 

públicas para a saúde, a luta pela valo-

rização e estrutura de trabalho para o 

profissional e a representatividade da 

classe”, disse.

Entre as ações voltadas para o sócio, o 

presidente da AMP destaca a amplia-

ção da Universidade Corporativa da 

AMP. “Já na nossa posse, em outubro, 

pretendemos anunciar essa novidade, 

que dará um novo alcance à Universi-

dade Corporativa, através do sistema 

de educação à distância”, disse.

O grande sonho para a gestão, apon-

ta Dr. Nerlan, é a ampliação do Centro 

de Eventos da AMP em Curitiba, com 

a estruturação de novos espaços para 

a realização de eventos e da sede do 

Museu da História da Medicina.

Eleições
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Confira as diretorias 
eleitas nas regionais da AMP

» Associação Médica do Sudoeste Novo – Francisco Beltrão

Presidente – Gustavo Vicenzi

Vice-presidente – Marcio Cerbazzi

Secretário-geral – Leonardo Aranha

Tesoureiro – Marcio Martins

» Associação Médica de Cascavel

Presidente – Jorge Luiz dos Santos

Vice-presidente - Márcio Eduardo Ouriques Couto

Secretária-geral – Maria Fernanda Ferreira

Tesoureiro – André Kamchen

» Sociedade Médica do Noroeste do Paraná

Presidente – Antonio Nogueira Neto

Vice-presidente – Carlos Alberto Ferri

Secretário-geral – João Batista Samuel Funari

1º Tesoureiro – Aldo Yoshissuke Taguchi

» Associação Médica do Paraná Regional Pato Branco

Presidente – Fabio Gava

Vice-presidente – Carlos Frederico de Almeida Rodrigues

1º Secretário – João Petry

1º Tesoureiro – Eduar Gueiros Jr.

» Sociedade Médica de Maringá

Presidente – Kazumichi Koga

Vice-presidente – Lucas Eduardo Savóia de Oliveira

Secretária – Julciléa Tessarolo Miranda

1º Tesoureiro – Adaelson Alves da Silva

» Associação Médica de Foz do Iguaçu

Presidente – Nelson da Conceição Mendes

Vice-presidente – Gilber da Trindade Ribeiro

Secretário-geral – Renato Maroja

1º Tesoureiro – Odilon Sehn

» Associação Médica de Londrina

Presidente – Beatriz Emi Tamura

Vice-presidente – Antonio Caetano de Paula

Secretária-geral – Ana Tereza Ramiro Muzio

1º Tesoureiro – Mário Machado Júnior

» Associação Médica de Toledo

Presidente – Claires Josefina Bortoluzzi Worma

Vice-presidente – Cristina Veronese Beffa

1ª Secretária – Thais Helena Gonçalves

1º Tesoureiro – Ronan D’Ávila Martins

» Associação Médica de Marechal Cândido Rondon

Presidente – Hugo Sachser Filho

Vice-presidente – Luis Felipe Ricci Vieira

Secretária – Malka Gonzales Sokol

Tesoureiro – José Lademir Friedrich

» Associação Médica de Ponta Grossa

Presidente – Gilmar Alves do Nascimento

Vice-presidente – José Artur Sgarbi

1º Secretário – Magno Zanellato

1º Tesoureiro – Fabio Kiy

» Associação Médica do Litoral

Presidente – Eugênio Modeli Neto

Vice-presidente – Hilton Porto Santos

Vice-presidente – José Michel Gantus

Vice-presidente – Pedro Luiz Garcia

Secretária – Simone M. G. Pereira

Tesoureiro – Élcio Alberto Ruiz

» Associação Médica de Umuarama

Presidente – Ronaldo de Souza

Vice-presidente – Alain Barros Corrêa

1ª Secretária – Deborah Kantor de Freitas Francisco

1ª Tesoureira – Fabiana Balbino Sant’Ana Fuck

Eleições
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Encerram-se no dia 16 de outubro as 

inscrições para o Exame AMP 2017, a 

maior prova de seleção para médicos 

residentes do estado, que oferece 282 

vagas em residência médica de 15 di-

ferentes instituições paranaenses. A ex-

pectativa da comissão organizadora da 

prova é de que mais de mil candidatos 

concorram a essas vagas neste ano.

Para a edição de 2017, Coordenadorias 

de Residência Médica de sete diferen-

tes cidades do Estado confiaram a or-

ganização da prova de seleção de seus 

residente à Universidade Corporativa 

da AMP (Ucamp). Em uma única prova, 

os médicos e formandos em medicina 

podem concorrer a vagas em Curitiba, 

Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Cam-

po Largo, Pato Branco e Sarandi.

Exame AMP seleciona 
residentes para 15 
diferentes instituições

Ucamp

A primeira fase do Exame está prevista para o dia 15 de novembro, com provas 

aplicadas, simultaneamente, em Curitiba e Londrina. A segunda fase é de responsa-

bilidade de cada Coreme.

“O Exame AMP vem se consolidando como uma das principais provas do Brasil para 

a seleção de médicos residentes. Nosso corpo docente responsável pela elaboração 

das questões altamente qualificado e nossa expertise na organização de todo esse 

processo seletivo tem atraído novas instituições a cada ano. E quem ganha com isso é 

o candidato, que pode concorrer a vagas em diferentes instituições realizando apenas 

uma prova”, explica o superintendente da Ucamp, José Fernando de Macedo.
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Confira a lista das instituições que usaram o 
Exame AMP como seleção de seus residentes:
HOSPITAL DO CÂNCER DE CASCAVEL – UOPECCAN 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO DE CURITIBA 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA 

HOSPITAL SÃO VICENTE 

HOSPITAL XV 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO 

HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GE-

RAIS WALLACE THADEU DE MELLO E SILVA 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA- FILIAL DO PARANÁ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO- OESTE- UNI-

CENTRO 

REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE METROPOLITANA- 

HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI

INSTITUTO POLICLÍNICA DE PATO BRANCO 

HOSPITAL SÃO LUCAS DE PATO BRANCO



Sinam

AMP reúne mais de 300 pessoas 

para comemorar Dia da 
Secretária
Mais de 300 secretárias de médicos e 

clínicas que atendem pelo Sistema Na-

cional de Atendimento Médico (Sinam) 

foram recebidas na sede da Associação 

Médica do Paraná, no dia 29 de setem-

bro, para a festa em comemoração ao 

Dia da Secretária, celebrado no dia 30. 

Além de um delicioso jantar e de uma 

animada festa que invadiu a madruga-

da, elas foram apresentadas, pelo pre-

sidente da AMP, Dr. Nerlan Carvalho, e 

pelo assessor de marketing da entida-

de, Reinaldo Martinazzo, ao programa 

Dica Legal, que premiará, ao final de 

cada ano as secretárias que mais uti-

lizarem o Webcenter do Sinam para 

marcar consultas e gerenciar as agen-

das dos médicos.

“Com certeza a motivação das secretá-

rias a usar o webcenter do Sinam vai 

aumentar ainda mais com esse pro-

grama”, comentou a secretária Rafaela 

Marbelle. “O jantar é muito bacana, a 

gente se diverte bastante e conhece 

vários colegas diferentes”, acrescentou. 

A secretária relatou um crescimento no 

número de atendimentos pelo Sinam 

na clínica em que trabalha. “Estamos 

com muitos pacientes do Sinam e até 

recomendamos para alguns que de-

sistem do atendimento particular por 

não conseguirem arcar com os valores. 

Os planos de saúde estão muito caros, 

cada vez mais pessoas estão sendo 

obrigadas a deixar de pagar pelo pla-

no. E o Sinam supre bem essa lacuna”, 

disse.

Mara Rúbia Serafim, administradora de 

um centro médico, disse que a aplica-

ção é completamente viável e, até, ne-

cessária no estabelecimento em que 

trabalha. “É o momento para esse tipo 

de aplicativo, para digitalizarmos todos 

os processos. E ainda com esses incen-

tivos. Vai dar muito certo”, disse, citan-

do que o Sinam vem se consolidando 

como a principal fonte de atendimen-

tos em sua clínica. “Temos uma boa 

cultura de uso do Sinam lá, a parceria 

é muito forte, mais de 15 especialidades 

atendendo o Sinam. Nossa agenda já 

prioriza os pacientes do Sinam. Há até 

usuários de planos de saúde preferin-

do agendar seu atendimento pelo Si-

nam. Na atual realidade, menos de 10% 

dos atendimentos são particulares, en-

tão, para o médico, certamente é mais 

interessante atender o Sinam”. Sobre a 

festa, ela elogiou a qualidade do even-

to. “O que mais chama a atenção é a 

excelência de tudo o que é oferecido, a 

qualidade do atendimento, os detalhes, 

fica claro o carinho e a atenção que es-

tão dando a todos nós”.
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Sônia Aparecida de Moraes também 

relatou que oferece o Sinam para os 

pacientes que alegam não poderem 

pagar a consulta particular. “Trabalha-

mos em um hospital e quase todos 

os departamentos, seja nos exames 

ou nos procedimentos, já aceitam o 

Sinam, então, indicamos para os pa-

cientes”. “É muito interessante. Nossa 

opção de agendamento, hoje, é restrita 

ao que tem no hospital. Essa ferramen-

ta vai nos ajudar e ajudar o paciente”, 

disse a secretária, antes de aproveitar 

a festa. “A gente estava muito ansiosa, 

porque sabe que é tudo sempre feito 

com muito cuidado para nos agradar. 

Passamos por muitas situações difíceis 

nesse atendimento pessoal ao pacien-

te, precisamos de momentos como es-

ses para aliviar o estresse”, disse.



71ª Jornada Paranaense de Dermatologia
Nos dias 20 e 21 de outubro, na cidade de Londrina ocorre a 71ª Jornada Paranaense de Derma-

tologia, no hotel Boulevard, com a presença confirmada do Dr Renato Soriani e demais convida-

dos. Na sexta, haverá work shop, no Hospital das Clínicas/ UEL com toxina botulínica e laser e no 

sábado aulas teóricas abordando cirurgia, cosmiatria, psoríase e dicas de consultório. Inscrições 

pelo site a partir do dia 18/09. Para participar do ws será necessário estar inscrito na jornada. Infor-

mações: www.sbdpr.com.br

 

Reunião Científica da Sociedade Paranaense de Tisiologia e 
Doenças Torácicas
Hipertensão arterial Pulmonar

21 de outubro de 2017 – Salão de Eventos da SPTDT

Av. Sete de Setembro, 5402 cj. 105 – Batel  Curitiba/PR 

Informações: (41) 3342-8889

2º Up to date em Pediatria
“Pequenos sinais, grandes negócios”

De 9 a 11 de novembro de 2017

Sociedade Paranaense de Pediatria

http://uptodate2017.pediatriapr.com.br/home.asp

6ª Caminhada do Diabetes
No dia 11 de novembro de 2017, acontecerá em Curitiba a 6ª Caminhada do Diabetes. O evento 

tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o cuidado do diabetes e faz parte do 

calendário das comemorações do Dia Mundial do Diabetes. Neste ano, o tema será a Mulher e o 

Diabetes e várias ações serão realizadas com o objetivo de informar a todos sobre o assunto. O 

evento será realizado no Parque Barigui e o percurso será de 5 km, partindo do estacionamento 

da BR 277. A participação é gratuita com direito a camiseta e brindes, mas a inscrição é necessária 

e deve ser feita no site: www.caminhadadiabetescuritiba.com.br.

Agenda Científica

Agenda Científica
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Concurso literário 
tem mais de 200 trabalhos 
inscritos

Em sua segunda edição, o Concurso Literário 

Médicos do Paraná recebeu a inscrição de  129 

médicos e acadêmicos de medicina, num total de 

221 trabalhos, sendo 95 na modalidade de prosa 

e 126 na de poesia. A divulgação dos vencedores 

será feita no próximo dia 21 de outubro, durante 

as comemorações do Dia do Médico, no auditó-

rio da Associação Médica do Paraná.

A Comissão Julgadora é formada pelo diretor cul-

tural da AMP e presidente da regional paranaen-

se da Sobrames, Dr. Sérgio Augusto de Munhoz 

Pitaki; a conselheira do CRM-PR, Dra. Marília Cristi-

na Milano Campos de Camargo; o Prof. Dr. Rober-

to Antonio Carneiro, representante da Academia 

Paranaense de Medicina; e Marcelo Salomão, ad-

vogado da AMP.

 “Em uma primeira e rápida passada de olhos nas 

prosas e poemas tem-se a impressão de que a 

literatura é companheira da classe médica, que 

a estimula e a completa no seu dia a dia. Vários 

foram os assuntos abordados. Vários foram os es-

tilos e as formas de apresentação.  Pode-se  notar  

desde  a  poesia concreta, intensa na sua forma, 

ao soneto belo e formoso. Na prosa lê-se desde 

a crônica fiel à carreira médica, à vida familiar e 

social, algumas apontando  as  profundas  vicis-

situdes  e dificuldades da atualidade, como tam-

bém aos  contos maravilhosos  que  preenchem  

nossa imaginação”, observou o Dr. Pitaki, que 

também é coordenador da Comissão Julgadora.

Como no ano passado, todos os trabalhos inscri-

tos na edição 2017 do concurso, organizado pela 

AMP, CRM-PR, Academia Paranaense de Medici-

na e Sobrames (Sociedade Brasileira de Médicos 

Escritores), serão reunidos em um livro que será 

distribuído no dia da divulgação do resultado.

Prosa e poesia

S
A

Sempre apoiamos o desenvolvimento des-te concurso literário. Afinal de contas, da mesma maneira que o médico não  pode viver somente do seu cotidiano, uma universidade também  não pode ser tão sisuda.Dar voz ao pensamento daqueles que ousam brincar com as palavras para trazer a público sentimentos que brotaram do seu íntimo é imensamente gratificante. Mas desta vez, a surpresa está no fato de que a obra não ficou finalizada com a impressão do livro. Vai continuar provocando interação de acordo com a visão e a interpretação de cada um, que  poderá dar um especial colorido, completando assim a obra de acordo com o 
seu imaginário.

Dr. José Fernando MacedoPresidente da UCAMP

Associação
Médica do

Paraná
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SOBRAMESTambém é objetivo deste Concurso Lite-rário divulgar a SOCIEDADE BRASILEI-RA DE MÉDICOS ESCRITORES, aonde muitos colegas, em todo o país, veiculam sua arte literária.
            A SOBRAMES foi fundada em São Paulo no dia 23 de abril de 1965 pelo Dr. Eurico Branco Ribeiro, médico e eminen-te cirurgião, paranaense de Guarapuava, radicado na capital paulista. Entre os 18 sócios fundadores estava outro médico paranaense, o Dr. Gláucio Bandeira, o qual foi o primeiro presidente da enti-dade. Em 1984, a sociedade foi presidida pelo professor da UFPR, Dr. Ruy Noro-nha de Miranda e na gestão 2013-14 tive a grata satisfação de presidir a entidade nacional.  Atualmente são 26 entidades regionais que congregam centenas de médicos escritores. Todos os anos são promovidos jornadas estaduais, um congresso nacional bianual, intercalado por uma jornada também nacional.            As atividades dos sobramistas vão muito além da literária. A amizade entre seus membros é uma característica fundamental para essa nova experiência. É certo que as letras fazem emergir uma faceta muito particular do médico, sem esquecer que no exercício profissional, o foco de todo nosso esforço é o paciente. São muitos os cientistas, os professores, os médicos generalistas ou ultra-especia-lizados, que juntos alcançam  o paroxis-mo literário em todas as suas formas. 

Dr. Sérgio Augusto de Munhoz Pitaki
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Cultural

Noite Árabe empolga 

médicos no AMP Cultural
Mais de 100 pessoas, entre sócios da AMP e seus 

acompanhantes, desfrutaram de uma noite tipica-

mente árabe, no AMP Cultural de agosto, realizado 

no dia 08/08. Com um saboroso jantar com comi-

da típica, preparado pelo Buffet D’Marina e apresen-

tação de dança do ventre, os médicos e convida-

dos até ensaiaram uns passos ao final da festa.



U2 Cover CWB levanta a 

AMP em noite irlandesa
Rock’n Roll da melhor qualidade, um jantar especial 

e muita cerveja stout embalaram o AMP Cultural de 

setembro, realizado no dia 12 de setembro, no restau-

rante da AMP. A proposta era a de uma noite temáti-

ca irlandesa. Assim, não faltou batata, peixe, carne de 

caça, whisky e, é claro, a cerveja escura típica da ilha 

britânica. Enquanto degustavam as delícias preparadas 

pela equipe do Milton Gonçalves, do Buffet D’Marina, 

os sócios da AMP curtiram os grandes sucessos da 

mais eminente expressão cultural da irlanda, a banda 

de rock U2.

 Trazendo os grandes sucessos da banda comanda-

da pelo já legendário Bono Vox, o U2 Cover CWB fez 

um show impecável para mais de 130 participantes 

do evento, que aplaudiram de pé as interpretações de 

With or without You e I Still Haven’t Found What I’m 

Looking For.

 “A programação do AMP Cultural vem agradando a to-

dos os gostos e faixas etárias. Depois de trazermos mais 

de 100 pessoas aqui para a noite árabe, repetimos a 

dose com o U2 Cover CWB, que atraiu um 

público de jovens médicos para nossos 

eventos. Um cardápio fantástico e 

música boa são a receita para ter-

mos cada vez mais sócios envol-

vidos neste encontro mensal de 

confraternização e enriquecimento 

cultural”, celebrou o presidente da 

AMP, Nerlan Carvalho.

Cultural




