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O que é preciso para que o 
cenário mude de Pandemia 

para Endemia?

AMRIGS defende autoteste 
como medida complementar na 

prevenção da COVID-19

Governador do RS se reúne 
com presidente da AMRIGS e 
visita Memorial da Gratidão
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unicred.com.br

Você pode cuidar de
si enquanto a gente 
cuida da sua saúde 
financeira.

a escolha é sua

Com a Unicred, você tem 

atendimento exclusivo nos 

canais presenciais e virtuais, 

conta com a expertise de 

especialistas em saúde 

financeira e tudo isso reverte em 

benefícios para você e sua 

comunidade. Escomunidade. Escolha uma 

instituição financeira cooperativa 

que combina com você. 

Escolha Unicred.

/@unicredrs

escolha cooperar.
escolha
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Pandemia: 
estamos perto 
do fim?

Presidente 
Dr. Gerson Junqueira Jr.

EDITORIAL

Apesar de haver um otimismo para 
que possamos dar fim à pandemia 
da COVID-19, pode ser que esta 

transformação leve ainda algum tempo. 
Talvez, alguns anos. Isso quer dizer que ainda 
precisamos de um compromisso coletivo 
com as medidas de prevenção e segurança 
para que a capacidade de atendimento do 
sistema de saúde esteja sob controle.

Nós, da AMRIGS, assumimos, desde o 
início da pandemia, um papel fundamental 
de orientação à população e de medidas 
práticas como a realização de drive-thrus 
de vacinação e participação em comitês. 
Juntamente com as autoridades em saúde, 
buscamos esclarecer e oferecer subsídios 

para tomada de decisões em distintos 
momentos que vivemos com a pandemia. 
Segundo estatísticas oficiais do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, o quadro atual 
não nos permite relaxar nos cuidados. Os 
casos confirmados que estavam em queda, 
voltaram a aumentar em janeiro e fevereiro. 
Ainda que a gravidade dos casos seja menor, 
o número de óbitos, infelizmente, voltou a 
crescer, tendo sido registradas 619 mortes 
em janeiro e 889 em fevereiro.

Para entender melhor essa esperada 
transformação no cenário que vivemos, 
convém lembrarmos alguns conceitos 
comuns na Medicina e que se tornaram 
corriqueiros.
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ACONTECEU

Exame consolidado no cenário nacional, 
a edição extra da Prova AMB/AMRIGS 
2021 aconteceu no dia 13 de fevereiro 

de forma presencial na cidade de Três Rios, 
no Rio de Janeiro, e reuniu candidatos a 
Programas de Residência Médica (PRMs) e 
profissionais em busca de autoavaliação. 

Todos os protocolos contra a COVID-19 
foram observados como disponibilização de 
álcool em gel, distanciamento, ventilação 
nas salas de aula e uso obrigatório de 

Candidatos a residência médica testam 
conhecimentos em edição extra 
da Prova AMB/AMRIGS

Prova AMB/AMRIGS é referência nacional

máscara por parte dos concorrentes e 
equipe. O coordenador da Prova AMB/
AMRIGS, Dr. Antonio Carlos Weston, 
enalteceu o crescimento do exame em todo 
o Brasil e a qualidade da prova. 

A abrangência do exame chama atenção 
de candidatos para as mais diversas áreas. 
Tem uma experiência de 50 anos e possui 
cobertura em cerca de 150 programas de 
residência médica. 



5Revista AMRIGS | Edição jan-fev 2022

Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

amrigs

amrigsoficial

amrigs imprensa@amrigs.org.br

(51) 3014.2001

AMRIGS defende autoteste 
como medida complementar 
na prevenção da propagação da 
COVID-19
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Autoteste foi aprovado no Brasil

INSTITUCIONAL

AAssociação Médica do Rio Grande 
do Sul entende que apesar de não 
haver a comprovação de 100% 

de eficácia na medida, é uma iniciativa 
importante que auxilia na restrição da 
circulação do vírus. 

No autoteste, o paciente é quem coleta a 
sua própria amostra e segue as instruções 
do fabricante para interpretar o resultado. 

O procedimento é similar ao dos testes de 
antígeno feitos em farmácias. O diagnóstico 
sai em torno de 15 minutos.

“No momento em que mais pessoas têm 
acesso de forma rápida e mais barata à 
informação sobre a contaminação ou não, 
fica mais fácil administrar o isolamento 
social, que é uma das mais importantes 
estratégias de combate à disseminação da 
doença”, afirmou o presidente da AMRIGS, 
Dr. Gerson Junqueira Jr.

A autorização da venda e do uso de autotestes 
de COVID-19 no Brasil foi oficializada no 
dia 28 de janeiro pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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A  Associação Médica do Rio Grande do 
Sul (AMRIGS) saúda a nova Diretoria 
do Conselho Regional de Medicina 

do Rio Grande do Sul (CREMERS), liderada 
pelo Dr. Carlos Orlando Pasqualotto Fett 
Sparta de Souza, eleita em reunião plenária 
extraordinária, realizada no dia 27 de 
janeiro. A nova administração permanecerá 
à frente do CREMERS até setembro de 2023.

De acordo com o presidente eleito, a 
próxima gestão pretende reforçar as ações 

INSTITUCIONAL
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Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul

CREMERS elege nova Diretoria 
para gestão 2022-2023

de interiorização do CREMERS e buscar uma 
maior união entre os médicos.

A AMRIGS parabeniza também a direção 
anterior, na pessoa do ex-presidente e 
atual corregedor, Dr. Carlos Isaia Filho, pelo 
grande trabalho realizado, principalmente 
em uma época conturbada de pandemia. 
Agradecemos a parceria com a AMRIGS e 
esperamos que ela perdure com as próximas 
administrações que virão.
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ESPECIAL

AMRIGS planeja 
ações e eventos 
para os 250 anos 
de Porto Alegre



11Revista AMRIGS | Edição jan-fev 2022

Porto Alegre celebra 250 anos em 2022

Opresidente da Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS), 
Dr. Gerson Junqueira Jr., recebeu, 

no dia 8 de fevereiro, a vice-presidente do 
Porto Alegre & Região Metropolitana Con-
vention & Visitors Bureau (POACVB), Lour-
des Fellini; o gerente comercial do POACVB, 
Vinicius Pujol; a gerente de captação, Ana 
Barretto; e o secretário extraordinário dos 
250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidack, 
para planejamento de ações e eventos na 
área da saúde para integrar a programação 
dos 250 anos de Porto Alegre.

A agenda para a comemorar o aniversário 
da capital contará com mais de 200 eventos 
nas áreas de cultura, lazer, esporte, turis-
mo, inovação, desenvolvimento econômico 
e social, e irá até 31 de dezembro de 2022.

A AMRIGS como entidade estabelecida no 

cenário da saúde e da cultura em Porto 
Alegre e no estado, promove o ideal asso-
ciativista, contemplando diversos temas na 
realização de debates e eventos científico e 
culturais, aprimorando cada vez mais suas 
atividades.
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Reunião contou com visita ao Memorial 
da Gratidão AMRIGS
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Quarteto de Cordas do Theatro São Pedro

A música se conectando com a 
arte 

Um dos pontos mais emocionantes 
da inauguração do Memorial da 
Gratidão AMRIGS, no último mês de 

dezembro, foi a apresentação do Quarteto 
de Cordas do Theatro São Pedro. A ativida-
de cultural uniu arte com música, promo-
vendo uma experiência sensorial completa 
a todos os convidados presentes no átrio da 
AMRIGS. 

O recital trouxe composições que expres-
sam os três momentos representados na 
obra: a Morte, a Ciência e a Cura.

A Morte: Aria da Bach

Uma prece na qual um dos maiores compo-
sitores da história, Bach, nos convida para 
elevar nossos pensamentos sobre a huma-
nidade.

"A música ajuda no processo de bem estar, da cura e da qualidade de 
vida dos indivíduos".

Maestro Douglas Araújo
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ESPECIAL

A Ciência: Canon Pachebel

Um obra do período barroco que nos con-
duz com a sua melodia que vai passando 
pelos violinos, viola e o violoncelo em Osti-
nato (motivo rítmico ou melódico, ou mes-
mo uma frase musical persistentemente 
repetidos) mostrando como a ciência tem 
sua semelhança com a música. O talento, 
a técnica, a necessidade de equipe como 
o quarteto de cordas para que o resultado 
seja também uma obra prima.

A Cura: Serenata Noturna Mozart

A genialidade de Mozart foi a escolha para 
a última parte da obra. A composição traz a 
alegria e a emoção da vida. É a mesma emo-
ção que a cura traz ao paciente.

O Memorial da Gratidão AMRIGS foi inau-
gurado em 16 de dezembro. 

Fica localizado no átrio do prédio da enti-
dade (Av. Ipiranga 5311 - Porto Alegre/RS) e 
está aberto ao público de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h. 

O monumento é considerado o maior dedi-
cado à classe médica no Brasil. 

A estrutura tem 7,5 metros de comprimen-
to, 2,65 metros de altura e 1,40 metros de 
profundidade. 

A concepção das esculturas foi feita pelo ci-
rurgião plástico Paulo Favalli.
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O presidente da AMRIGS, Dr. Gerson 
Junqueira Júnior, recebeu, na 
manhã de 12 de fevereiro, o 

governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite. Realizado na sede da entidade 
em Porto Alegre, o encontro tratou do 

Governador do Rio Grande do 
Sul se reúne com presidente 
e visita Memorial da Gratidão 
AMRIGS

AMRIGS EM AÇÃO

Encontro com o governador do Estado, Eduardo Leite, na sede da AMRIGS
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enfrentamento da pandemia no estado, do 
avanço da vacinação contra o coronavírus e 
de temas relacionados ao ensino médico. 
O vice-presidente, Dr. Paulo Morassuti, 
também esteve presente na reunião.
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Ao final da reunião, o governador Eduardo 
Leite visitou o Memorial da Gratidão 
AMRIGS. Inaugurado em dezembro de 
2021, o monumento é uma homenagem 
aos médicos e profissionais da saúde 
que atuaram e aos que estão atuando no 
combate à pandemia de COVID-19, e às 
pessoas que faleceram em função do vírus. 

O Governo do Rio Grande do Sul foi um dos 
patrocinadores da obra.

Visita ao 
Memorial da Gratidão AMRIGS

Monumento é aberto à visitação
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"É importante registrarmos o avanço da 
vacinação e a campanha toda em torno 
dela. É a forma mais segura de sairmos 
desta pandemia e a adesão vem sendo 
positiva como mostram nossos números 
atuais", afirmou o presidente da AMRIGS. 
Leite aproveitou para agradecer o apoio 
da entidade no combate à COVID-19. 
"Sem dúvida, a pandemia foi um desafio e 
segue sendo. Felizmente, de maneira ainda 
discreta, já observamos uma estabilização 
nesse novo pico enfrentado", pontuou.

Com a chegada dos 250 anos de Porto 
Alegre, o presidente da entidade revelou a 
intenção de realizar um Fórum Mundial da 
Saúde na capital. O governador exaltou a 
ideia e defendeu um debate maior sobre o 

tema e eventos desta natureza. "Precisamos 
começar a trabalhar isso no estado. 
Fizemos projetos e investimentos na saúde 
históricos. O Rio Grande do Sul precisa 
explorar, inclusive, o aspecto econômico da 
saúde", afirmou.

A Prova AMB/AMRIGS de Residência Médica 
também foi um tópico tratado na reunião. 
Junqueira explicou a importância do ensino 
médico no RS e como o exame é respeitado 
nacionalmente. "É um produto de cinco 
décadas aplicado em todo o Brasil por mais 
de 100 hospitais", sintetizou. O governador 
projetou um novo encontro para aprofundar 
mais de que maneira o Executivo estadual 
pode atuar nesse contexto.

AMRIGS EM AÇÃO
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A  pandemia transformou completa-
mente a principal porta de entra-
da no SUS, considerado o ponto de 

atendimento inicial da população em qual-
quer situação de saúde. A chamada atenção 
primária foi remodelada diante dos casos 
crescentes e frequentes de pacientes com 
sintomas respiratórios. 

No início do ano de 2022, com o avanço da 
variante Ômicron, aumentou sensivelmente 
o movimento nas unidades de saúde de 
Porto Alegre. 

Em locais como o Hospital Divina 
Providência, houve aumento de 86% nos 
atendimentos por síndrome gripal na 
emergência. Outros três hospitais de Porto 
Alegre - Nossa Senhora da Conceição, 
Clínicas e Moinhos de Vento - também 

Aula virtual gratuita mostra 
como profissionais da saúde 
estão lidando na rede primária 
com o aumento de casos de 
pacientes com COVID-19

AMRIGS EM AÇÃO

Evento foi realizado de forma online
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"Neste período aprendemos a valorizar a importância da 
tecnologia".

Médico da Família e Comunidade, Dr. George Mantese

registraram este aumento de atendimentos 
de pacientes com síndrome gripal.

Em uma iniciativa pioneira, a Associação 
Médica do Rio Grande do Sul em parceria 
com a Associação Gaúcha de Medicina de 
Família e Comunidade, trouxe a temática 
das demandas represadas, contribuindo 
com modelos e exemplos que estão sendo 
aplicados em diversas unidades de saúde.
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Nova Diretoria da APRS toma 
posse

SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES

A gestão 2022-2023 da Associação 
Gaúcha de Psiquiatria do Rio 
Grande do Sul (APRS) tomou posse 

no dia 18 de janeiro. O evento ocorreu de 
forma híbrida e contou com a participação 
online do presidente da Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr. Gerson 
Junqueira Jr.

A nova administração será liderada pelo 
médico Fernando Muhlenberg Schneider.

Evento de posse da nova diretoria da APRS
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Confira a nominata 
completa:

Presidente: Fernando 
Muhlenberg Schneider

Vice-presidente: Andrea Poyastro 
Pinheiro

Diretor Científico: Felipe Almeida 
Picon

Diretor Científico Adjunto: Andre Luiz 
Schuh Teixeira da Rosa

Diretora Financeira: Caroline Peter 
Scherer

Diretora Divulgação: Betina Mariante 
Cardoso

Diretor Exercício Profissional: 
Leonardo L Rubin

Diretora de Normas: Daniela Poester

Diretora de Inovação e Tecnologia: 
Mariana Paim Santos

Conselho Fiscal:
Titulares:

Neusa Knijnik Lucion

Sidnei Samuel Schestatsky

Eugênio HoracioGrevet

Suplentes:

Alba Tereza do Prado VeppoProlla

Roberto Bellora

Igor Dias de Oliveira AlcântaraSolenidade foi realizada de forma híbrida
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Grupo retomou o diálogo acerca dos 
honorários médicos

AAssociação Médica do Rio Grande 
do Sul realizou uma visita no dia 23 
de dezembro ao Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre. Durante o encontro, o 
presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira 
Jr., fez uma compilação da trajetória de 
ações promovidas pela entidade.

AMRIGS realiza visita ao 
Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre

Visita ao Hospital de Clínicas
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A convite do presidente do IPE Saúde, 
Julio Cesar Viero Ruivo, o presidente 
da Associação Médica do Rio Grande 

do Sul (AMRIGS), Dr. Gerson Junqueira Jr., 
e o vice-presidente, Dr. Paulo Morassutti, 
compareceram para reunião na sede da 
autarquia na manhã do dia 10 de fevereiro 
de 2022. Antes do encontro, a AMRIGS havia 
emitido uma Nota oficial sobre o assunto 
junto com outras entidades. 

IPE Saúde retoma contato 
com entidades médicas sobre 
honorários
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AMRIGS EM AÇÃO
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AMRIGS participou do evento 
"O RS Pós-Pandemia"

Opresidente da Associação Médica 
do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Dr. 
Gerson Junqueira Jr., acompanhou 

a solenidade de inauguração do Instituto de 
Governança e Controle do Câncer (IGCC), 
realizada no Paço Municipal, no dia 16 de 
fevereiro, em Porto Alegre. 

AMRIGS participa de 
lançamento do Instituto de 
Governança e Controle do 
Câncer em Porto Alegre

AMRIGS EM AÇÃO

Autoridades presentes
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Aconclusão foi um dos destaques no 
evento de encerramento do projeto 
"O RS Pós-Pandemia", realizado de 

forma híbrida na Assembleia Legislativa 
com transmissão pelos canais oficiais do 
parlamento gaúcho na tarde do dia 24 de 
janeiro.

Pandemia fragilizou o que já era 
difícil: a desigualdade social
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A narrativa está amparada 
fundamentalmente na memória do 
Dr. Gilberto Venossi Barbosa, em 

pesquisas e consultas que realizou e em 
documento relativo ao Regimento Interno 
da entidade que foi aprovado em 17 de abril 
de 1968, no qual informa-se a criação do 
referido Departamento em 11 de novembro 
de 1967. 

Dr. Gilberto acredita que, assim, colabora 
para que estudiosos e pesquisadores 
possam dispor de dados e estímulos para 
promover profundas investigações sobre o 
legado da profissão. 

Bastidores mostram como foi 
a constituição do Departamento 
de Cirurgia Torácica da AMRIGS

Um resgate histórico

HISTÓRIA

A história do nascimento do Departamento 
de Cirurgia Torácica da AMRIGS

“Logo após a sua formação na década de 
1950, a AMRIGS contava, entre outros, 
com um departamento de cirurgia 
geral. Aos poucos, outras especialidades 
médicas foram criando seus respectivos 
departamentos, como comprovam os 
expedientes jornalísticos das revistas da 
entidade, editadas à época, existentes no 
acervo do Centro de Documentação da 
entidade".

Colaboração especial do 
Dr. Gilberto Venossi Barbosa, 82 anos

Documento oficial
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DEFESA PROFISSIONAL

Nota conjunta de esclarecimento 
aos beneficiários do IPE Saúde 
e à população gaúcha

Como é de conhecimento geral, a 
classe médica vem sendo contínua e 
gradativamente desvalorizada pelo 

IPE Saúde.  

Cumpre esclarecer que os médicos creden-
ciados são profissionais eminentemente au-
tônomos, liberais, sem vínculo empregatício 
com a entidade. A ausência de uma regula-
mentação impositiva quanto aos termos e 
garantias contratuais mínimas promoveu, 
ao longo dos anos, o aviltamento sistêmico 
da atividade médica.  

Hoje, os valores pagos pelo IPE Saúde não 
cobrem sequer os custos para exercer a 
profissão. Ou seja, o médico literalmente 
paga para trabalhar pelo IPE. E quando 
ele resolve lutar pelos seus direitos, como 
qualquer cidadão trabalhador nesse país, se 
arrisca a ser mal interpretado. 

O médico é um profissional como qualquer 
trabalhador, e deve ser valorizado pelo 
exercício da sua profissão. O exercício da 
Medicina, dada a sua utilidade pública, 
possui vieses que necessitam de uma visão 
mais sensível, todos sabemos. Não existe 
medicina sem médico.

Há mais de nove anos estamos tentando 
negociar com o IPE Saúde, e a técnica que 
foi utilizada pela entidade, ao longo de todo 
esse período, foi mudar, de tempos em 
tempos, os interlocutores para começar do 
“zero” as negociações. 

Nesse período, os cirurgiões continuaram 
atendendo pela remuneração aviltante, que 
hoje equivale à metade do valor do próprio 
SUS, sempre na esperança de que “agora” 
iríamos ter uma negociação real, justa e 
efetiva. 

Documento oficial
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A visita do governador do Estado 
Eduardo Leite à AMRIGS foi 

destaque no jornal Correio do Povo. 
Ele conversou com o presidente da 
entidade, Dr. Gerson Junqueira Jr. e 

visitou o Memorial da Gratidão.

AMRIGS NA MÍDIA

Nota conjunta assinada pela 
AMRIGS e demais entidades prestou 

esclarecimentos aos beneficiários 
do IPE Saúde. O documento foi 
veiculado no jornal Zero Hora. 

A Rádio Difusora de Bento Gonçalves 
divulgou o posicionamento da 

AMRIGS a respeito da realização dos 
autotestes no Brasil. 

O número crescente de casos de 
COVID-19 trouxe preocupação para 

AMRIGS. O tema foi abordado 
em entrevista para Rádio AGERT 

(Associação Gaúcha de Emissoras de 
Rádio e Televisão), concedida pelo 

vice-presidente, 
Dr. Paulo Emílio Morassutti.
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Sinergia entre entidades médicas e 
Polícia Federal

"Bom ver as entidades agindo 
juntas, sem personalizar”.

 Alberto Riego

AMRIGS planeja ações e eventos 
para os 250 anos de Porto Alegre

 "O Colégio Médico de 
Acupuntura apoia esse 

movimento".
 

Dra. Denise Sarti

Parabéns a todos
 colegas mastologistas!!!

"Obrigado a AMRIGS pelo 
apoio e parceria em todos 

momentos".

Dr. Leônidas Souza Machado

CREMERS elege nova diretoria

"Estou seguro que os grandes 
atores da medicina convergem 
a favor dos médicos e da 

população do RS".

Dr. André Cecchini
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Pedro Schestatsky é autor de livros como 
Medicina do Amanhã e criador do conceito 
MAP (Movimento, Alimento, Pensamento) 
que tem despertado a atenção de muita 
gente. O livro aborda a conexão entre 
economia e saúde e a importância de uma 
transformação na nossa relação com a 
medicina.

"O Cérebro não é um órgão isolado. Ao 
contrário, ele conecta com todas as partes 
do corpo. Portanto, o que faz bem pro corpo 
também faz bem para o Cérebro; e vice e 
versa. Por isso desenvolvi o conceito MAP 
(movimento, alimento e pensamento). 

Durante muitos anos os pacientes 

"Não tem como viver bem 
dando menos do que cinco 
mil passos por dia"

" Orientações sobre estilo de 
vida (MAP), aliadas ou não a 

medicamentos têm proporcionado 
verdadeiros “milagres” no meu 

consultório".

Dr. Pedro Schestatsky 
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Pedro Schestatsk

VIDA DE MÉDICO

neurológicos eram tratados apenas a base 
de pílulas e reabilitação. 

No entanto, para beneficiar o cérebro há 
inúmeras outras possibilidades (MAP), que 
irão fazer mais ou menos efeito dependendo 
de peculiaridade de cada indivíduo (ex., 
idade, estágio da doença etc). 

O que é o MAP?

Pedro Schestatsky criou a sigla que 
deve nortear a vida das pessoas: MAP 
(Movimento, Alimento, Pensamento.) 
Confira em áudio, a mensagem do médico 
explicando o conceito que pode ajudar a 
mudar a vida de muita gente.
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DIRETORIA – Gestão 2020/2023

Presidente: Gerson Junqueira Junior
Vice-presidente: Paulo Emilio Skusa Morassutti
Diretor de Finanças: Breno José Acauan Filho 

Diretora de Integração Social: Dilma Maria Tonoli Tessari
Diretor Administrativo: Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues 

Diretor Científico e Cultural: Guilherme Napp 
Diretor de Patrimônio e Eventos: João Luiz Cavalieri Machado 

Diretor de Assistência e Previdência: João Rogério Bittencourt da Silveira 
Diretor de Comunicação: Marcos André dos Santos 

Diretor do Exercício Profissional: Ricardo Moreira Martins 
Diretora de Normas: Rosani Carvalho de Araújo 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
Gestão 2020/2023

COMISSÃO DIRETORA 
(eleita e empossada em 17 de outubro de 2020)

1. Presidente: Mauro Fett Sparta de Souza
2. Primeiro Secretário: Carlos Humberto Cereser

3. Segunda Secretária: Marília Raymundo Thomé da Cruz

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Entidade filiada à Associação Médica Brasileira - AMB

Fundação em 27/10/1951 - Av. Ipiranga, 5311
CEP 90610-001- Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3014.2001

www.amrigs.org.br

COMISSÃO DE NORMAS
1. Ada Lygia Pinto Ferreira

2. Ênio Paulo Pereira de Araújo
3. Norma Beatriz Dutra Benvenuti

4. Norma Xavier Souto
5. Sonia Elisabete Soares Kunzler

COMISSÃO DE FINANÇAS
1. Breno Bernardo Ramos Boeira

2. Felipe Silva de Vasconcelos
3. Germano Mostardeiro Bonow
4. José Paulo Rotunno Corrêa

5. José Renato Guimarães Grisólia

COMISSÃO DE ENSINO MÉDICO
1. Hélio Martinez Balaguez

2. João Carlos Kabke
3. José Carlos Henrique Duarte dos 

Santos
4. Rosemarie Lopes Gomes

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

1. Clara Ester Trahtman
2. Hélio Ricardo Paim Lopes

3. Jorge Roberto Cantergi
4. João Henrique Godinho Kolling

5. Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

1. Marcos Dias Ferreira
2. Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

3. Martha Fonseca da Silva e Silva
4. Michele Lopes Igansi

5. Stela Maris Scopel Piccoli

Conselheiros eleitos

01 - Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira
02 - Breno Bernardo Ramos Boeira

03 - Carlos Humberto Cereser
04 - Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer

05 - Cheple Roberto da Silva Abib
06 - Elizabeth Pereira Zerwes

07 - Ênio Paulo Pereira de Araújo
08 - Felipe Silva de Vasconcelos

09 - Geraldo Vargas Barreto Vianna
10 - Germano Mostardeiro Bonow

11 - Hélio Martinez Balaguez
12 - João Carlos Kabke

13 - Jorge Roberto Cantergi
14 - José Paulo Rotunno Corrêa

15 - José Renato Guimarães Grisólia
16 - Juliano Nunes Chibiaque de Lima

17 - Luiz Bragança de Moraes
18 - Marcos Dias Ferreira

19 - Mauro Fett Sparta de Souza
20 - Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça

21 - Michele Lopes Igani
22 - Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

23 - Norma Beatriz Dutra Benvenuti
24 - Norma Xavier Souto

25 - Paulo César Gonçalves Balaguez
26 - Renato Menezes de Boer

27 - Ricardo Irajá Hegele
28 - Rosa Mary Lech da Silva

29 - Sonia Elisabete Soares Kunzler
30 - Walter Neumaier
Conselheiros Natos

Ex-presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski

Anis Hauad
Bruno Wayhs

Gilberto Pereira Gomes
James Ricachenevsky

José Carlos Henrique Duarte dos Santos
Juarez Monteiro Molinari

Lia Mariza Cerutti Scortegagna
Marília Raymundo Thomé da Cruz

Miréia Simões Pires Wayhs
Roger Lahorgue Castagno
Rosemarie Lopes Gomes
Stela Maris Scopel Piccoli

Ex-Presidentes AMRIGS
Alfredo Floro Cantalice Neto

Hans Ingomar Schreen
Martinho Álvares da Silva

Newton Barros


