
 

Reuniões Científicas da ANAMT chegam à sua terceira edição 
Palestra do Prof. René Mendes será transmitida ao vivo pela internet 

 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2014 – Como parte das celebrações dos 300 anos de morte 

do italiano Bernardino Ramazzini, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) 

convida para sua Terceira Reunião Científica. O evento, que terá transmissão ao vivo pela 

Internet, acontece na próxima segunda-feira, dia 08, sob o tema “Medicina do Trabalho no 

Brasil: conhecer melhor suas raízes e sua(s) história(s) pode nos ajudar a construir a Medicina 

do Trabalho que desejamos”. 

 

Diretor de Relações Internacionais da entidade e coordenador das Reuniões Científicas, o 

professor e doutor René Mendes será o palestrante. Também membro honorário da ICOH 

(Comissão Internacional em Saúde Ocupacional), ele é especialista em Saúde Pública e em 

Medicina do Trabalho. 

 

O ciclo de dez eventos quinzenais começou em agosto e se encerrará em dezembro. O evento 

faz parte das atividades do Conselho Técnico da entidade, presidido pelo Dr. Mario Bonciani. 

Todas as reuniões abordarão os “Cenários e Desafios para o Exercício da Medicina do Trabalho 

no Brasil Atual”. As palestras serão gravadas e disponibilizadas no site da Associação e, 

posteriormente, os assuntos debatidos serão publicados pela ANAMT em um livro. 

 

As inscrições, para participação presencial ou online, são gratuitas e exclusivas para cada 

reunião. As vagas são limitadas e confirmadas de acordo com a ordem de chegada das 

inscrições. 

 

SERVIÇO 

 

Data: 08/09 

Horário: de 16h30 às 18h30 

Local: Auditório Nobre Prof. Dr. Adib Jatene, sede da Associação Médica Brasileira (AMB) – Rua 

São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista, São Paulo 

Inscrições para participação presencial: reunioescientificas@anamt.org.br 

Inscrições para participação online: reunioescientificasonline@anamt.org.br 

Link para transmissão online: http://www.medicinetv.com.br/cong4/index.php 

Informações adicionais: Sra. Sandra Picchiotti (Espaço Ramazzini/ANAMT-SP): (11) 3251-0849 

 

 

Assessoria de Imprensa 

Cajá – Agência de Comunicação 

Priscilla Gonçalves 

Tel.: 21 2217-1403 
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