São Paulo, 26 de novembro de 2019.
Prezados Presidentes,

Com muito respeito e humildade, me reporto aos Senhores para esclarecer algumas mudanças em
curso no calendário científico da nossa ANAMT.
Essas propostas, citadas abaixo já estão definidas:
1. O Congresso Nacional passará a ser anual, sendo o próximo nos dias 30 de abril a 02 de
maio de 2020 na cidade de Belém do Pará. A justificativa dessa proposta baseia-se no fato
de que a maioria das Sociedades, senão todas, fazem congressos anuais. Não é
financeiramente interessante para o associado pagar 3 anuidades de R$740,00 (R$2.220,00)
para ir ao Congresso a cada 3 anos e pagar quase o mesmo valor, ou pouco menos que o
não associado, para se inscrever no Congresso.
2. Os Seminários Regionais e o Fórum Presença ANAMT não têm trazido o resultado
financeiro e de participação dos médicos do trabalho que justifiquem o trabalho, a estrutura
e o investimento empenhados. Importante salientar que alguns eventos realizados na última
gestão trouxeram prejuízos financeiros importantes.

3. Ao invés de Seminários Regionais, a ANAMT apoiará o evento principal da Federada,
anualmente, seja Jornada ou Congresso. Esse apoio será acordado em reunião de Conselho
Deliberativo.
4. A ANAMT pontuará para a prova de Título de Especialista os eventos das Federadas e os
eventos realizados pela ANAMT consoante os critérios adotados pela CNA/AMB.
Independentemente, do evento ser ou não pontuado pela CNA. Assim, os médicos terão
mais estímulo para participarem das reuniões cientificas e demais eventos realizados.

5. A ANAMT disponibilizará a plataforma EAD para realização de Cursos de interesse dos
Médicos do Trabalho em parceria com as Federadas. Acordaremos os termos da parceria,
em reunião do Conselho Deliberativo. Os cursos presenciais têm tido pouca participação
dos médicos que preferem cursos on line, até mesmo reuniões cientificas.
6. A ANAMT realizará um Curso de Atualização em Medicina do Trabalho em EAD,
dividido em módulos. Iniciaremos com uma edição encurtada neste final de ano, mas, assim
que finalizado o programa completo ele durará o ano todo e o médico poderá adquirir o
curso completo ou módulos.
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Aproveitamos ainda, a oportunidade para alguns informes:
a) A ANAMT está produzindo podcasts com temas de interesse e, é desejável que os
Presidentes e as Diretorias contribuam com sugestões. Para a produção do podcast é
necessário elaborar conteúdo com até 5 laudas para leitura em não mais que 8 minutos.
b) A ANAMT criou um espaço no site para “Artigos de Opinião, leitura para reflexão”.
Estão todos convidados a contribuir. Observem que não são artigos científicos.
c) A ANAMT criou o ANAMT TV para apresentação de programas que ocorrerão às
quintas-feiras, das 20h30 às 21h30, inicialmente, uma vez por mês. Serão transmitidos
pelo Facebook da ANAMT, ao vivo, como participação da audiência. Os temas e os
participantes serão divulgados antecipadamente. Os participantes irão falar do estúdio
ou de seus Estados ou país, desde que tenham uma boa internet. Assim, poderemos
contar com a participação de diferentes convidados.
Finalizamos afirmando que desejamos cada vez maior participação dos Presidentes, Diretorias e
de novos médicos do trabalho de vários Estados junto com a ANAMT, desde que o interesse seja
exclusivamente trabalhar pela especialidade e servir aos médicos do trabalho e,
consequentemente, levarmos maior benefício aos nossos pacientes, os trabalhadores.
Desde já agradecemos a compreensão, apoio e motivação de todos.
Em breve estaremos reunidos para deliberarmos e decidirmos juntos várias ações para a ANAMT,
em reunião do Conselho Deliberativo.
Que Deus nos ilumine e abençoe a todos.
Abraço

Dra Rosylane Nascimento das Mercês Rocha

Dr. Francisco Cortes Fernandes

Presidente ANAMT

Diretor Científico
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