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Fatima Santos
Edgardo Goulart
De:
Enviado: segunda-feira, 29 de Junho de 2009 11:05
arquivo
Para:
Assunto: FW: CAS - Parecer Dr. Ant6nio G6is Nascimento - PETICAO n#38212009 - Defesa dos
Cidadaos da Ilha des Flores

Dorisa Puga
Enviada: segunda-feira, 29 de Junho de 2009 10:46
Para: app
Assunto: CAS - Parecer Dr Antonio GOis Nascimento - PETICAO n#382/2009 - Defesa dos Cidadaos da Ilha
das Flores
De:

Boni dia,
Encarrega-me a Presidente da Comissao de Assuntos Sociais de enviar aos vossos servicos, para
distribuicao, o documento mencionado em eplgrafe.
Cumprimentos,

Dartma/Pacja/Valacleur
GRUPO

PARLAMENMAR
Particle Socialista
ar:oricc

alosossimalsorsomisisksow

Rua de S. Pedro, 116-118
9700-187 Angra do Heroismo
Telef: +351 295 404 041
Telm: +351 965 944 883
Fax: +351 216 285
E-mail: riniraa@alra.nl

Claudia Cardoso [mailto:claudia_coelho_cardoso@hotmail.com]
Enviada: segunda-feira, 29 de Junho de 2009 10:29
Para: Dorisa Puga
Assunto: FW: PETICAO n#382/2009 - Defesa dos Cidadaos da Ilha des Flores
De:

Date: Sun, 28 Jun 2009 13:05:09 -0700
From: ajpgsn@yahoo.com
Subject: PETICAO n#38212009 - Defesa dos Cidadaos da Ilha das Flores
To: ccosta@alra.pt
Exma Senhora Dra Claudia Cardoso Costa

29-06-2009
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Eu Antonio Gois Nascimento,M6dico corn o grau de Assistente de Clinica Geral,venho por este meio manifestar toda a
minha gratidao, pelo baixo-assinado realizado por uma parte significativa da populacao da Ilha das Flores,cuja Comissao
Permanemte de Assuntos Sociais da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA da RAA,da qua! VExa 6 Presidente,teve
conhecimento e deposita todo o empenho na solucao do evento/problema levantado pelo elevado numero de
assinaturas,as quais nao tiveram major adesao,apenas e s6 por falta de oportunidade e/ou conhecimento.
Tenho a salientar que continuo interessado em manter a minha disponibilidade para exercer medicina e ajudar todos
aqueles que na Ilha das Flores,depositaram e continuam a depositar em mim aquela conflanca,que e tao necessaria para
urn born relacionamento Medico/Doente.
Confirm° que a minha Empresa(AGN-Prestacao de Servicos Medicos,Lda),tem 2 s6cios,eu proprio e a minha filha;ha
urn codigo da Certidao:1437-1241-2418 (consulta online em https://www.portaldaempresa.pt/CertidaoPermanente .
Mais uma vez chamo a atencao pan o facto,de que,qualquer contracto a ser feito,sera se) corn a Empresa,dado eu ter
passado a situacao de Aposentado,mediante a utilizacao de urn mecanismo legal de aposentacao antecipada,que em
consonancia corn o disposto no n 4 do artigo 78 do Estatuto de Aposentacao,nao é possivel realizar.
Chamo a atencao para o elevado numero de doentes,por mini medicados e tratados, muitos deles,e porque estavam
clinicamente controlados e estabilizados,a evitarem as sempre incomodas e dispendiosas viagens e deslocacaes.
De salientar o elevado numero de doentes nas minhas consultas,alem do apoio aos Lares de Idosos de S.Cruz e das Lajes
e ainda as visitas domiciliarias.
Vou enviar fax do Resumo do pedido de Transformacao de Sociedade.
Caso ,a actual Administacao do Centro de Sande veja interesse e mais valia na minha prestacao de servicos Medicos a
Populacao da Ilha das Flores,desde ja confirm° o meu querer e vontade em manter o contracto.
Sem outro assunto,com os meus melhores cumprimentos
ANTONIO GOIS NASCIMENTO

Individualmente ou em conjunto? Obtenha as actualizag6es do seus amigos num so local.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
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