
CONVÊNIOS

CRM-ES amplia parcerias
com descontos para 
médicos e dependentes 

Urgência e Emergência tem
novas turmas gratuitas
neste final de ano
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18 de outubro

A vida é muito melhor com você
Parabéns a todos os colegas! O CRM-ES comemora esta
data com você e com toda a sociedade, que se beneficia
do talento e da dedicação do médico que atua no ES
 



Centro de Treinamento Showtime
Kickboxing 
15% de desconto, para médicos, e de
10%, para dependentes
Academia de Judô Tiago Camilo
20% de desconto para médicos e
dependentes
Academia Hangar
Chega a 22%, para médicos e
dependentes
HC SCHOOL – Cursos de Inglês Online
10% para médicos e dependentes
Colégio Sagrado Coração de Maria
10% a partir da segunda mensalidade
Centro Educacional Primeiro Mundo
5% a partir da segunda mensalidade
UP Centro Educacional
35% de desconto 
Banestes
A parceria permite a oferta de produtos 
e serviços financeiros do Banestes com
condições especiais e mais atrativas aos
profissionais registrados no CRM-ES

Descontos e benefícios
para você e seus
dependentes

O Conselho de Medicina está ampliando 
o número de convênios que garantem
descontos ou vantagens a médicos e 
seus dependentes. 

As últimas parcerias foram firmadas com o
Centro de Treinamento Showtime
Kickboxing, em Jardim da Penha, e a
Academia Hangar, na Praia do Canto, em
Vitória, com a academia Tiago Camilo (de
judô), na Praia da Costa, em Vila Velha, e
com a escola de inglês on-line HC School. 

Outros convênios estão em negociação e
serão divulgados em breve. 

Antes dos últimos acordos, já foram
firmadas parcerias com instituições
financeiras, como o Banestes, e com as
escolas Colégio Sagrado Coração de Maria,
Primeiro Mundo e UP. 
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No Mês do médico, o CRM-ES comemora
com você a importância que o
profissional tem para a sociedade. 

O Conselho, no Espírito Santo, adota a
mensagem “A vida é muito melhor com
você”. 

 

“Parabéns aos colegas! O CRM-ES tem
muito orgulho dos profissionais que
atuam no Espírito Santo, pelo talento,
pela preocupação com o paciente, pelo
comportamento ético. A população sabe
e reconhece nossa importância, mesmo
quando instituições de saúde não nos
oferecem as melhores condições de
trabalho”, disse o presidente do CRM-ES,
Dr. Fabrício Gaburro. 

Para contribuir com os profissionais que
atuam no Espírito Santo, ressalta o
presidente do Conselho de Medicina, a
Autarquia tem investido cada vez mais
em fiscalização, para lutar pelas
melhores condições de trabalho, e em
educação continuada, para oferecer
módulos de atualização ao médico. 
 

MÊS DO MÉDICO

Uma vida 
dedicada à saúde
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RECONHECIMENTO



Três novas turmas
de urgência e
emergência até 
o final do ano

 

CURSOS

A oferta de cursos gratuitos de Urgência 
e Emergência faz parte do planejamento
de gestão do CRM-ES, direcionada,
especialmente, aos médicos que atuam 
na Rede de Atenção às Urgências no
Espírito Santo. A próxima turma será nos
dias 22 e 23 deste mês de outubro. 

O curso de Urgência e Emergência em
Pediatria terá 40 vagas. Os cursos
oferecidos pelo CRM-ES foram licitados. 

As outras turmas, até o final do ano, serão
para os cursos de Urgência e Emergência
em Trauma, nos dias 12 e 13 de novembro,
e Urgência e Emergência Adulto, nos dias
3 e 4 de dezembro. As duas com 40 vagas.

Fique atento à abertura de cadastro para
as novas turmas, 
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J U L G A M E N T O  S I M U L A D O

Os alunos do internato do curso de Medicina da Unesc, em
Colatina, terão a chance de acompanhar o Julgamento Simulado
no próximo dia 21, no auditório da faculdade, a partir das 19h. 

O evento, promovido pelo CRM-ES em parceria com a Unesc,
será baseado em um fato real (preservados nomes). Participarão
do evento pelo CRM-ES, a corregedora Dra. Telma Freitas
Pimenta, o Diretor 1º Secretário, Dr. Maurício Pires Anastacio, o
conselheiro Dr. José Américo Carvalho e o delegado da Seccional
Vale do Rio Doce - Colatina, Dr. Heitor Spagnol dos Santos.

Os alunos podem fazer perguntas e participar da discussão do
mérito do processo.

 

Unesc 
21 de outubro - 19h

Público 
alunos do internato
da Unesc

Local
Auditório da Unesc
19h


