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 Conselho Fiscal 2016/17 

 
Suplente 

Fabiana Varella 
Titular 

Luiz Antonio Setti 
Titular 

Ramon Ceschim 
Titular 

Leatrice de Macedo  
Suplente 

Osni Martins 
Suplente 

Cesar Presibella 



MISSÃO 

“ Buscar o desenvolvimento técnico e científico dos 
associados da APAMT e fortalecer a participação 
social para valorização do Médico do Trabalho.” 

VISÃO 

“ Consolidar-se como instituição de referência e 
excelência para os médicos do trabalho e a 
sociedade.” 



 Objetivos da Diretoria 2015 - 2016 

Número de associados na 

APAMT 

Número de especialistas na 

APAMT 

Número de eventos científicos 

e socioculturais 

Qualificação do médico do 

trabalho 

Caixa financeiro da entidade 

 Aumentar do número inicial de 235 

para 300  

 50 aprovações de títulos de novos 

especialistas   

 Realizar  20 eventos científicos e 

socioculturais  

 Desenvolver cursos de extensão em 

medicina do trabalho  

 Aumentar em 10% Caixa financeiro 

atual  

2016 - 281 

2015 – 33 / 2016 – 45  

2016 - 11 

100% 

2015 - 11% / 2016 -  





Nova logomarca da APAMT 
Data desta notícia: 17/06/2016 

 
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2016, foi aprovada a 
proposta de reestilização da logomarca da APAMT, cujo objetivo era, além de modernizá-
la, incluir um símbolo da medicina ou do médico do trabalho, o que não havia na logo 
antiga. 
 
Foi feita ampla divulgação da enquete disponível no site da APAMT e, encerrada a 
votação, que totalizou 87 participações, a logo com o maior número de votos (49%) foi a 
da imagem abaixo, que passa então a ser a logomarca oficial da APAMT. 
 
 



Reuniões Científicas 



Campanha – Dia Nacional de Prevenção ao  
Acidente de Trabalho – 27/07 

Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho - 27 de Julho 
Data desta notícia: 27/07/2016 

 
Para marcar a passagem da data, a APAMT promove uma campanha 
nas rádios CBN e BandNews entre os dias 25 e 29 de julho.  
 
A cada dia é veiculada uma nova mensagem, tratando de assuntos 
como acidentes e doenças do trabalho, saúde e bem estar dos 
trabalhadores, a importância das CIPAs, acidentes de trajeto e os 
motivos que podem levar a eles, além da saúde mental do profissional. 
E a APAMT recomenda aos ouvintes:  
 
“Procure o Médico do Trabalho na sua empresa, ele cuida da sua 
saúde”. 



V CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA 
                            DO TRABALHO 
                        Preparatório para a prova de Título da ANAMT 

3 Módulos de 18 de março a 16 de abril  



Seminário de Saúde Ocupacional em Guarapuava 







Jantar Comemorativo ao Dia do Médico do Trabalho 
08/10/2016 

PALÁCIO GARIBALDI 
 







NOVO SITE DA APAMT  
Um site  totalmente novo, responsivo  
e com mais ferramentas.  



Cronograma Atividades 2017 


