
 

 

 
Brasília, 6 de agosto de 2013.  

 
Prezados (as) Senhores (as),  
 
 

Será nesta semana, entre os dias 8 e 10 de agosto (quinta-feira a sábado), o 
Encontro Nacional das Entidades Médicas – ENEM, em caráter extraordinário. 
Lembramos às lideranças médicas que a programação do encontro se inicia na quinta-
feira pela manhã (9h30), quando nos reuniremos na Câmara dos Deputados para o 
inicio das visitas aos gabinetes dos parlamentares. Segue anexa programação 
atualizada . 

 
Para auxiliar na interlocução com os deputados e senadores do seu Estado, o 

Comitê Nacional de Mobilização das Entidades Médicas disponibilizará no ponto de 
concentração (Auditório Nereu Ramos) um kit com a relação de deputados e 
senadores, por unidade da federação, juntamente com as contrarrazões aos vetos a 
Lei do Ato Médico e argumentação às fragilidades técnicas e legais da Medida 
Provisória 621/2013. Para conhecimento, seguem anexas as referidas carti lhas .  

 
Vale ressaltar que, a exceção da mobilização no Congresso Nacional no dia 8 

de agosto, a participação nos demais dias do ENEM Extraordinário está condicionada 
à indicação de delegados pelas associações médicas, sociedades de especialidades, 
conselhos de medicina, sindicatos médicos e associações de residentes, através das 
entidades médicas nacionais. 

 
A relação nominal dos delegados – com nome completo, entidade de 

representação, endereço, e-mail e telefone – deverá ser encaminhada à organização 
do evento através das entidades médicas nacionais (AMB, ANMR , CFM e Fenam) . 
A participação de observadores será possível mediante a capacidade e estrutura do 
local e a deliberação das entidades médicas nacionais. 

 
Nos dias 9 e 10 de agosto, será oferecido serviço de transporte para a 

Associação Médica de Brasília, sede do ENEM. Às 7h30, 3 (três) ônibus estarão 
disponíveis na lateral do Hotel Manhattan (Setor Ho teleiro Norte) e outros 3 (três) 
na lateral do Hotel San Marco (Setor Hoteleiro Sul) . 

 
O Comitê de Organização do ENEM Extraordinário, em consonância com a 

direção das entidades médicas nacionais, conta com o engajamento e participação de 
todos para o sucesso desta estratégica iniciativa do Movimento Médico pelo resgate 
da saúde pública brasileira. 

 
 
Atenciosamente,  

 
COMITÊ NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES MÉDICA S 


