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Marcelo Matusiak

Editorial

O início de 2019 reserva grande expectativa 
para todos nós. Durante o ano que passou, a 
AMRIGS atuou fielmente no cumprimento de 
sua missão, fortalecendo o associativismo, 
agindo em defesa da classe médica e 
promovendo ações junto à população. 

No ano que se inicia queremos reforçar ainda 
mais projetos como a Caravanas AMRIGS, que 
leva conhecimento a diversas cidades do interior do 
estado, e nos aproximar cada vez mais do jovem médico 
prestando-lhe suporte e orientação na gestão de sua carreira. 

Seguiremos atuantes no cenário político em conjunto com a 
Associação Médica Brasileira (AMB). Além de estarmos presentes 
nas reuniões, atuamos de forma alinhada com a entidade nas 
políticas que fortalecem a atuação do médico. 

Algumas novidades estão sendo trabalhadas com muito 
afinco pela AMRIGS, como as melhorias no Centro de 
Eventos, parceria com a Unicred para geração de energia 
solar no nosso prédio e implantação de uma plataforma EAD . 
 
Que seja um ano repleto de saúde e realizações!
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O início de 2018 foi 
marcado pela parceria 
entre o Grupo Zaffari e o 
Sinam-RS. Consumidores 
que possuem os cartões 
da empresa passaram 
a contar com descontos 
exclusivos para participar 
do Sistema Nacional de 
Atendimento Médico 
(Sinam-RS). 

Especialista e paciente compartilham suas 
experiências sobre o Sinam

4

janeiro

A AMRIGS manifestou repúdio ao Projeto de 
Lei que autorizou a Ozonioterapia. A medida 
foi aprovada no Senado e encaminhada para 

a Câmara dos Deputados. 

A Ozonoterapia ou Ozonioterapia é um 
tratamento de medicina alternativa que 

consiste na administração de ozônio com 
o objetivo de aumentar a quantidade de 
oxigênio no corpo, sendo vendida como 

terapia alternativa para uma série de 
doenças.

[Leia Mais]

“O atendimento é
diferenciado, pois o 

paciente vem com uma 
expectativa de qualidade, 

o que podemos
corresponder de forma 

eficiente”
Cirurgião Vascular, 

Guilherme Napp

“Nos dá a oportunidade 
de frequentar um bom 

médico, adquirir um 
remédio com valor 

acessível e aproveitar 
descontos para exames”

Paciente, Sara Maria 
Pereira

Pelo Brasil
A nova cobertura mínima 
dos planos de saúde entrou 
em vigor no início de janeiro. 
Foi feita a inclusão de 18 
novos procedimentos, entre 
exames, terapias e cirurgias 
que atenderam a diferentes 
especialidades. 

Freepik

http://playpress.pressroom.com.br/32971203fe


No início de 2018, o 
retorno de casos de 
febre amarela chamou 
a atenção tanto da 
população quanto da 
comunidade médica. 

A AMRIGS fez um alerta 
para a sociedade da 
importância da prevenção 
ao mosquito transmissor 
de doenças como febre 
amarela, dengue, zika 
e chikungunya. O alerta 
foi para reforçar as 
medidas de prevenção à 
proliferação dos insetos 
e manter hábitos de 
precaução. [Leia Mais]

A AMRIGS firmou, no final de fevereiro, parceria com a 
Secretaria Municipal da Saúde. Foi aprovado o uso de 

espaços no Centro de Eventos AMRIGS para realização 
de atividades da Prefeitura de Porto Alegre sobre 

assuntos na área médica. [Leia Mais]

5

fevereiro
Pelo Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a obrigação 
de planos de saúde reembolsarem o Sistema Único de 
Saúde (SUS) quando os clientes realizam tratamentos na 
rede pública. O ressarcimento vinha sendo contestado 
na Justiça por entidades do setor. 

M
arcelo M

atusiak

http://playpress.pressroom.com.br/330887c06c
http://playpress.pressroom.com.br/3319946106


Médicos residentes passaram a contar com um desconto 
especial para se associarem a Associação Médica do Rio 
Grande do Sul (AMRIGS). A proposta teve como objetivo 
aproximar os profissionais recém-formados das ações 
promovidas pela entidade. Entre os benefícios ofertados,  
estão a realização da Prova AMRIGS e o acesso ao plano 
de saúde da Unimed e Uniodonto com condições e valores 
especiais, possibilitando a inclusão de cônjuges e filhos.
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março

Em parceria com Unipampa, foi 
realizada a Caravana AMRIGS 
em Dom Pedrito. O encontro 

teve como tema os riscos dos 
agrotóxicos para a saúde. A 

cidade de Venâncio Aires recebeu 
o evento com palestra sobre 
a importância dos cuidados 

paliativos.

Pelo Brasil
Uma cena exibida na novela “O 
Outro Lado do Paraíso” causou 
polêmica.Na cena, Samuel (Eriberto 
Leão) oferece sua esposa, Suzy (Ellen 
Roche), como “ama de leite”. O que 
era para ser um serviço prestado 
pela novela sobre a importância 
da amamentação e da doação do 
leite materno, acabou gerando 
controvérsias porque, na cena, 
nenhum personagem se atentou aos 
perigos da amamentação quando 
uma mãe dá leite a uma criança que 
não é sua.

A AMRIGS 
demonstrou sua 

preocupação 
com a inclusão 
de dez terapias 
alternativas nos 

serviços prestados 
pelo Sistema 

Único de Saúde 
(SUS). As práticas 

não possuem 
embasamentos 

de eficácia 
devidamente 

comprovados na 
área médica.

[Leia Mais]

M
aria da G

raça Schneider

Com
unicação AM

RIG
S

http://playpress.pressroom.com.br/333279cd7d


A AMRIGS recebeu de forma positiva a Portaria que 
proíbe a criação de novos cursos de medicina no 
país pelos próximos cinco anos. A entidade destaca 
que estudos devem ser realizados para avaliar o 
ensino e perceber quais locais necessitam de novas 
qualificações no Brasil.
[Leia Mais]

7

abril

Venâncio Aires recebeu mais uma 
edição da Caravana AMRIGS. 

O tema foi o assédio moral na 
perspectiva relacional do médico 
e as implicações cíveis e éticas. 

Pelo Brasil
Abril ficou marcado 
pela prisão do ex-
presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

O ex-presidente foi 
condenado a 12 
anos e 1 mês de 
prisão pelo TRF-
4 pelos crimes de 
corrupção passiva 
e lavagem de 
dinheiro, no caso do 
triplex do Guarujá. 

O problema da Judicialização da Saúde 
foi abordado, em artigo, pelo diretor 
de Comunicação da AMRIGS, Juliano 
Chibiaque. O objetivo é chamar a 
atenção para necessidade de reduzir as 
resoluções exclusivas pela via judicial. 
[Leia Mais]

A Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS) considerou ofensiva 
e inapropriada a manifestação do 
novo diretor executivo da Geap 
Saúde. Em entrevista para imprensa, 
Roberto Sérgio Fontenele Candido 
disse que os médicos “roubam” 
os planos de saúde através de 
superfaturamento de preços de 
serviços e de procedimentos. A 
acusação é grave, pois acusa os 
milhares de médicos de todo o 
país de exercerem a profissão sob 
condutas ilícitas. [Leia Mais]

G
uilherm

e G
argioni

http://playpress.pressroom.com.br/335178dafe
http://playpress.pressroom.com.br/3332940fa8
http://playpress.pressroom.com.br/336073af16


A depressão pode contribuir para o 
comportamento suicida, mas, sozinha ela não 
é suficiente. Desta forma, estudos apontam 
para o alcoolismo e para a bipolaridade como 
fatores que contribuem para a vontade de tirar 
a própria vida. Quem anunciou a descoberta 
foi o psiquiatra Rafael Moreno Ferro de Araújo 
durante a edição da Caravana AMRIGS, em 
Dom Pedrito. 
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maio
A percepção dos 

sintomas e os 
tratamentos possíveis 

para a fibromialgia 
foram detalhados 

durante evento do “Maio 
Dourado”, que integrou 

a primeira da série 
do Ciclo de Palestras 
AMRIGS em 2018. Os 

principais sintomas 
da fibromialgia são 

dores generalizadas 
em diversas partes 
do corpo, fadiga e 

dificuldade para dormir, 
problemas cognitivos, 

de concentração e 
de memória, dor de 

cabeça e enxaquecas, 
palpitações e redução da 

capacidade de
 exercitar-se.

 [Leia Mais]

Pelo Brasil
Em maio, a greve dos caminhoneiros parou 
o Brasil. Ao todo, a manifestação durou dez 
dias e inabilitou serviços como fornecimento 
de combustíveis e distribuição de alimentos e 
insumos médicos. A categoria parou no dia 21 
de maio para exigir uma redução nos preços 
do óleo diesel - que havia subido mais de 50% 
nos últimos 12 meses. 

O presidente da AMRIGS, 
Alfredo Floro Cantalice 

Neto, esteve reunido 
com a diretoria da 

Unimed Porto Alegre. 
O encontro serviu para 

reafirmar a parceria 
que existe entre as 

duas pontas da cadeia 
médica, com a finalidade 

de propor melhorias 
para a saúde dos 

gaúchos.
[Leia Mais]

M
aria da G

raça Schneider

http://playpress.pressroom.com.br/340061c292
http://playpress.pressroom.com.br/3367409613


Cirurgias menos invasivas e retorno mais rápido 
do paciente a atividade normal são benefícios da 
videolaparoscopia. O tema foi abordado durante 

a Caravana AMRIGS que ocorreu na cidade de 
Venâncio Aires, no final de maio. [Leia Mais]

9

junho

Com o objetivo de conversar com os médicos da 
fronteira sobre a tributação na atividade médica, a 
Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) 

promoveu a Caravana AMRIGS em Santana do 
Livramento (RS). 

Pelo Brasil
Os meses de junho e 
julho foram marcados 
pela Copa do Mundo na 
Rússia e pela derrota do 
Brasil para a Bélgica. 

Mundialmente conhecido pela 
disseminação de ideias modernas 
e atuais, o TEDx proporcionou aos 
alunos da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) a possibilidade 
de pensar a medicina de uma 
maneira criativa. O evento ocorreu 
na sede da instituição na capital, 
e teve o apoio da AMRIGS que 
foi representada pelo diretor de 
Exercício Profissional da AMRIGS, 
Marcos Vinícius Ambrosini 
Mendonça. [Leia Mais]

Ações preventivas de mudança de hábitos 
de vida podem sair muito mais barato 

do que o valor gasto em medicamentos. 
O alerta fez parte de atividade realizada 

pela Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS), no Ciclo de Palestras da 

campanha “Saúde Preventiva: Pratique 
essa Ideia!”. Esse mês, a programação foi 

referente ao Junho Vermelho.

A cidade de São Luiz 
Gonzaga (RS) recebeu 
a Caravana AMRIGS. 
A palestra, voltada 
aos médicos e demais 
profissionais da saúde, 
debateu os principais 
manejos para problemas 
nas amígdalas e adenoides.

M
arcelo M

atusiak

http://playpress.pressroom.com.br/339346fd7c
http://playpress.pressroom.com.br/339809410a


Clube de Vantagens:
(51) 3014.2025 |      (51) 99549.5609
csa@amrigs.org.br | www.amrigs.org.br

A AMRIGS oferece mais
saúde aos seus associados!

FAIXA ETÁRIA

0 a 18 anos 

19 a 23 anos

29 a 33 anos

24 a 28 anos

34 a 38 anos

UNIMAXUNIPART

39 a 43 anos 

44 a 48 anos

54 a 58 anos

49 a 53 anos

59 ou +

R$ 172,30

R$ 180,92

R$ 224,00

R$ 198,15 

R$ 258,44

R$ 327,38

R$ 430,76

R$ 749,51

R$ 568,60

R$ 1.033,82

R$ 269,12

R$ 322,69

R$ 433,85

R$ 378,14

R$ 460,24

R$ 530,75

R$ 659,39

R$ 1.101,59

R$ 835,67

R$ 1.614,56

ACOMODAÇÃO SEMIPRIVATIVA ACOMODAÇÃO PRIVATIVA

Orientar colaboradores para atividades 
corretamente, dar um feedback sobre o 
trabalho exercido e saber elogiar o profissional 
são os principais atributos a serem observados 
pelos líderes dentro das empresas. A avaliação 
foi do executivo, Jefferson Leonardo, que 
ministrou curso sobre liderança eficaz na 
AMRIGS. [Leia Mais]
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julho

O Sinam-RS abriu 
referenciamento para 

médicos de Canoas em 
meados de julho. Os 

profissionais passaram 
a atender pelo serviço 

de saúde que tem o 
objetivo de oferecer 

consultas particulares 
e realizar exames com 

preços acessíveis, 
proporcionando uma 
opção mais ágil em 

comparação ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

A região da Encosta 
da Serra também foi 

contemplada.

Pelo Brasil
Denis Cesar Barros Furtado, 45 anos, conhecido como 
Dr. Bumbum, foi preso acusado de homicídio qualificado 
pela morte da bancária Lilian Calixto, 46, que foi de 
Cuiabá ao Rio de Janeiro para fazer um preenchimento 
de glúteos e acabou morrendo horas depois no Hospital 
Barra D’Or, vítima de embolia pulmonar. 

M
ariana da Rosa

https://www.facebook.com/amrigs/photos/a.253073768110828/1907377912680397/?type=3&theater
http://playpress.pressroom.com.br/340941569b
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agosto

Pelo Brasil

A AMRIGS esteve presente na 
abertura do XXI Congresso Gaúcho 
de Ginecologia e Obstetrícia, que 
aconteceu de 2 a 4 de agosto no 
Hotel Plaza São Rafael.

Uma iniciativa pioneira colocou a 
cidade de Porto Alegre como destaque 
no rastreamento do câncer de 
intestino. A solenidade foi realizada  
no Auditório Moacyr Scliar da UFCSPA 
com a participação do presidente da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS). [Leia Mais]

O Ministério da Saúde lançou um 
canal pelo Whatsapp para combater 
boatos na área da saúde. A pasta 
disponibilizou um número que 
deverá responder se uma afirmação 
é verdadeira ou falsa. O número do 
telefone é (61) 99289-4640.

AMRIGS sediou evento Sul-
brasileiro sobre manejo da dor. 
Além de doenças que causam 
distúrbios no organismo e lesões 
musculares, o estresse, um dos 
grandes males do século 21, 
também pode refletir em dores 
físicas no corpo. 

Enquanto a medicina 
evolui cada vez mais 
com tecnologias e 
medicamentos contra 
o câncer, o Brasil ainda 
engatinha quando o 
assunto é o acesso a esses 
tratamentos nos serviços 
públicos. O tema foi um 
dos destaques do I Fórum 
Multidisciplinar de Políticas 
Públicas de Oncologia-
Hematologia do Rio 
Grande do Sul. [Leia Mais]
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A aproximação com todas as entidades 
médicas será uma das matrizes do novo 
grupo que foi eleito em setembro no pleito do 
CREMERS. Uma comitiva da chapa vencedora 
foi recebida pelo presidente da AMRIGS, 
Alfredo Floro Cantalice Neto, na sede da 
entidade. [Leia Mais]

setembro
A palestra 

“Possíveis riscos de 
responsabilizações 

criminais na atuação 
médica” foi ministrada 
pelo advogado atuante 

na área criminal, mestre 
em Ciências Criminais 
e professor de Prática 

Penal na Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Vitor Antônio 
Guazzelli Peruchin.

O evento foi realizado 
em Venâncio Aires.

Pelo Brasil
Em setembro, o então candidato a presidente 
Jair Bolsonaro levou uma facada na barriga 
em um ato de campanha em Juiz de Fora. 
Adélio Bispo de Oliveira, o homem que atacou 
Bolsonaro, foi preso em flagrante. O então 
presidenciável foi levado para a Santa Casa de 
Juiz de Fora. O agressor foi detido.  

A Associação Médica 
do Rio Grande do Sul 

comunicou com pesar o 
falecimento do médico 
Jair Rodrigues Escobar, 

ex-vice-presidente da 
AMRIGS, ex-presidente 

do Conselho de 
Representantes e ex-
diretor Científico e de 

Normas da entidade 
médica. Ele tinha 66 

anos.
[Leia Mais]
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As inscrições para Prova AMRIGS iniciaram em 
setembro. O exame para residência médica elaborado 

pela Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) viria a ser aplicado nas cidades de Porto 

Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio 
Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Chapecó, 

Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages, Cuiabá, Porto 
Velho e Campo Grande. 

M
arcelo M

atusiak

http://playpress.pressroom.com.br/345069327e
http://playpress.pressroom.com.br/3466238b57


outubro

Pelo Brasil

O comportamento suicida, tema 
tão discutido atualmente e que, 
nos últimos anos, conquistou 
um mês para marcar as ações 
específicas sobre sua prevenção 
tem atingido não só os adultos, 
mas já se tornou a terceira causa 
de morte na adolescência. O tema 
foi tratado em evento na AMRIGS. 
[Leia Mais]

A AMRIGS promoveu ações em 
homenagem e reconhecimento ao 

médico. Um café da manhã foi oferecido 
em diversas instituições hospitalares 

para celebrar o Dia do Médico e shows 
foram realizados no Teatro AMRIGS. 

[Leia Mais]

O Brasil contava com mais de 2 mil 
unidades de saúde prontas e sem 
funcionar. São 218 UPAs e 1967 UBS 
paradas. Em seis meses, o número 
de unidades paradas cresceu 93%. 

Com tantas coisas novas no mercado e 
inovações, fica inviável um consultório 

permanecer no mesmo formato de 
quinze anos atrás: o alerta foi da 
contadora, com MBA em Gestão 

Empresarial, Loreci Freire de Freitas, em 
palestra que marcou o lançamento do 

Projeto Consultoria AMRIGS. [Leia Mais]
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A edição de outubro 
do Ciclo de Palestras, 
realizada pela AMRIGS, 
abordou a prevenção do 
câncer de mama e a saúde 
da mulher.
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A palestra “Conceitos Atuais do Câncer 
de Próstata e Tratamento de Hiperplasia 
Prostática Benigna” foi a atração do Novembro 
Azul no Centro de Eventos AMRIGS. O tema 
foi apresentado pelos médicos urologistas, 
Herbert Sauer e Karlo Biolo. [Leia Mais]

novembro

Pelo Brasil
Em novembro, o governo de Cuba 
comunicou que se retiraria do 
programa Mais Médicos devido 
a declarações “ameaçadoras 
e depreciativas” do presidente 
eleito Jair Bolsonaro, que anunciou 
modificações “inaceitáveis” no 
projeto. 

Porto Alegre passou a 
contar com dois novos 

centros de atendimento 
a dependentes de 
drogas e álcool. A 

AMRIGS participou do 
ato, reforçando seu 

compromisso com a 
saúde do município. 

As unidades serão 
instaladas na zona leste 
da capital e no extremo 

sul. [Leia Mais] 
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Com recorde de participantes, a Prova AMRIGS se consolida no cenário científico da 
medicina brasileira. A edição de 2018 da avaliação bateu recorde de participantes. 
Ao todo, 6,5 mil estudantes de medicina e demais cursos ligados à saúde de quinze 
municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
e Rondônia realizaram o teste. Nestes dois últimos estados, o exame foi aplicado 
pela primeira vez. 
[Leia Mais]
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dezembro

Pelo Brasil

A AMRIGS recebeu com 
preocupação a notícia da denúncia 
de irregularidades que envolvem o 
montante de R$ 1 bilhão na gestão 
da saúde de Canoas. 
[Leia Mais]

Pela quinta vez consecutiva, o 
Coral AMRIGS levou o projeto 

“Cantando Saúde” para a Serra 
Gaúcha, com a apresentação 

“Encantos Natalinos”, no Hospital 
Tacchini, em Bento Gonçalves.

O médium João de Deus foi acusado 
por mais de 300 mulheres de abuso 
sexual. O caso veio à tona após o 
programa “Conversa com Bial” exibir 
uma entrevista com duas mulheres que 
acusaram João de Deus de abuso. 

Porto Alegre voltou a ser a capital do Brasil 
com maior ocorrência de câncer de pele 
melanoma, conhecida como a variação 

mais agressiva da doença. O dado foi 
apresentado pelo cirurgião oncológico 

Gerson Junqueira, durante palestra 
realizada na Associação Médica do Rio 

Grande do Sul (AMRIGS). 
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A saúde mental tem sido amplamente 
defendida pela AMRIGS que promove a 
difusão de conhecimento das patologias 
relacionadas a esta área. Recentemente, 
a entidade passou a apoiar o Projeto 
Discriminação, desenvolvido pela Associação 
de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS). 
[Leia Mais]

Francine M
alessa

Em 2018 a AMRIGS obteve mais 
uma vez um superávit financeiro 

nas suas receitas e despesas, 
o que vem ocorrendo na última 

década, estes superávits vem 
dando solidez financeira a 
instituição e possibilitando 

investir em modernização dos 
seus processos e das reformas 

na sua sede.

Uma conquista importante da AMRIGS 
em 2018 foi a remissão da dívida do 

IPTU junto a Prefeitura de Porto Alegre, 
um processo que durava desde 2001, 

teve as dívidas totalmente isentada de 
cobrança destes últimos anos e para o 

futuro a AMRIGS passa a pagar somente 
as cobranças das taxas de recolhimento 

de lixo.

http://playpress.pressroom.com.br/352010a43e
http://playpress.pressroom.com.br/3523635278
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A 25ª Jornada Gaúcha de Medicina 
Trabalho foi realizada na sede da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS). 

O presidente da AMRIGS, Dr. Alfredo 
Floro Cantalice Neto, representou o Dr. 
Lincoln Lopes Ferreira, presidente da 
Associação Médica Brasileira (AMB). O 
Dr. Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, 
vice-presidente da AMRIGS, representou 
a entidade gaúcha no evento.  

A Jornada foi promovida pela Sociedade 
Gaúcha de Medicina do Trabalho 
(SOGAMT), que estava comemorando 
50 anos de atividades. Nas palestras 
foram abordados temas como qualidade 
de vida no trabalho, e-Social: desafio 
e soluções para implantação e boas 

Ana Carolina Lopes

sociedades 
médicas

A Associação de Psiquiatria do Rio 
Grande do Sul celebrou seus 80 anos 

de história em uma festa na Sociedade 
Germânia, em Porto Alegre e a AMRIGS 
esteve presente no evento através de 

seu presidente, Alfredo Floro Cantalice 
Neto.  Ele foi recepcionado pelo Dr. 
Flávio Shansis, presidente da APRS.

Ascom
 APRS

práticas para saúde mental no trabalho. 
A Dra. Niura Terezinha Tondolo Noro, 
Diretoria do Exercício Profissional da 
AMRIGS, foi palestrante no evento. 

O evento também contou com a 
apresentação do vencedor do The 
Voice Kids 2017, Thomas Machado. Ele 
apresentou o Hino Riograndense.
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O  presidente da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr. Alfredo 

Floro Cantalice Neto, recebeu a visita de 
cortesia do presidente da Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande 

do Sul (SOGIRGS), Dr. Breno Acauan 
Filho. O encontro teve como objetivo 

debater assuntos de interesse mútuo e 
manter e ampliar a boa relação entre as 

associações.

sociedades 
médicas

Ana Carolina Lopes

Os novos integrantes da diretoria da 
Associação Médica do Rio Grande do 

Sul tomaram posse no final do ano de 
2018. O cargo de Diretor Administrativo 

passou a ser ocupado pelo Dr. Ercio 
Amaro Filho. Como Diretor Científico e 
Cultural assumiu o Dr. Marcos Vinícius 

Ambrosino Mendonça e como d
Diretora do Exercício Profissional, 
Dra. Niura Terezinha Tondolo Noro 

Foram feitas, também mudanças na 
Comissão Diretora do Conselho de 

Representantes. A presidência ficou 
a cargo de Mirian Beatriz Gehlen 

Ferrari. O Primeiro Secretário é José 
Renato Guimarães Grisólia e segunda 

secretária, Rosa Mary Lech da Silva.

O presidente da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS), Alfredo 
Floro Cantalice Neto, e o coordenador da 
Prova AMRIGS, Antônio Carlos Weston, 
tomaram posse no CREMERS como 
conselheiro e conselheiro suplente, 
respectivamente, indicados pela 
AMRIGS.

A sessão plenária foi realizada em 
outubro, quando tomou posse o novo 
corpo de conselheiros do CREMERS.  
[Leia Mais]

http://playpress.pressroom.com.br/347589a70b
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