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AMRIGS inaugura mostra em 
homenagem ao arquiteto

 Oscar Niemeyer

Prova AMB/AMRIGS
Mais uma edilção realizada com 

sucesso no Brasil
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Inovação e   Inovação e   
tecnologiatecnologia

AMRIGS inaugura 
estrutura para 

simulação e 
treinamento clínico
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*Prêmios pagos através de cartão de débito, sem a função saque.
**Consulte o regulamento completo em unicred.com.br/centralrs/futuroprospero

Clique aqui e
invista na Unicred
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Prova AMB/Prova AMB/
AMRIGS: o AMRIGS: o 

primeiro passo primeiro passo 
de uma longa de uma longa 

caminhada caminhada 
ao lado dos ao lado dos 

futuros médicosfuturos médicos

EDITORIAL

A realização de mais uma edição 
da Prova AMB/AMRIGS nos traz 
uma amostra da importância da 

qualificação profissional no meio médico. 
Recebemos, mais uma vez, milhares 
de acadêmicos e recém-formados que 
dedicaram horas aos estudos e que almejam 
o próximo passo na carreira. Queremos 
estar ao lado destes que serão os nossos 
futuros médicos especialistas em diversas 
áreas.

O programa de Residência Médica é 
reconhecido no Brasil desde o final dos anos 
70 e, com o passar do tempo, tornou-se o 
principal meio de especializar os médicos 
do país. Trata-se de uma importante 

ferramenta para realização de um sonho 
para o jovem estudante, ao mesmo tempo 
que cumpre a missão de complementar a 
formação da faculdade. Funcionando em 
instituições de saúde como hospitais-escola, 
os pós-graduandos realizam atividades 
profissionais remuneradas sob a orientação 
de médicos especialistas. Quando cumprida 
integralmente, dentro de determinada 
especialidade, confere ao médico-residente 
o título de especialista.

A participação da AMRIGS na vida acadêmica 
dos futuros médicos está presente na 
Prova AMB/AMRIGS que, com sua tradição 
cinquentenária, é reconhecida no Brasil 
inteiro como um importante instrumento 
de avaliação da categoria. 
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https://materiais.unicred.com.br/campanha-futuro-prospero
https://www.amrigs.org.br/noticias/6466
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AMRIGS inaugura mostra em 
homenagem ao arquiteto

 Oscar Niemeyer

Prova AMB/AMRIGS
Mais uma edilção realizada com 

sucesso no Brasil
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Inovação e   Inovação e   
tecnologiatecnologia

AMRIGS inaugura 
estrutura para 

simulação e 
treinamento clínico

ACONTECEU

Aexposição em alusão ao Outubro 
Rosa abordou aspectos históricos, 
médicos e culturais e teve como 

foco trazer informações completas sobre 
o câncer de mama no país. A iniciativa que 
esteve em exibição até o dia 31 de outubro 
foi da Secretaria Estadual da Saúde com 
apoio da Associação Médica do Rio Grande 
do Sul (AMRIGS) e foi desenvolvida por 
meio de parceria entre o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Com exceção dos tumores de pele não me-
lanoma, o câncer de mama é o mais fre-
quente nas regiões Sudeste e Sul, seguidas 
das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Nor-
te, o que mostra sua relação com estilos de 
vida e ambientes mais urbanizados.

A exposição foi formada por eixos temáticos: 
“Os seios na arte; Os seios como fonte de 
vida; Lendas, mitos e religiosidade; Os seios 

AMRIGS recebeu exposição "A 
Mulher e o Câncer de Mama 
no Brasil"
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Colaboradores da AMRIGS apoiam a 
iniciativa do Outubro Rosa

e a emancipação feminina; O câncer de 
mama na Antiguidade; Cirurgia moderna; 
Dos raios X à mamografia; Outros meios 
diagnósticos; Tratamento; Promovendo a 
autoestima; Fatores de risco e de proteção; 
Ações nacionais de controle do câncer 
de mama; Outubro Rosa; Rastreamento 
mamográfico em debate e Controle do 
câncer de mama no Brasil”.
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br

amrigs

amrigsoficial

amrigs imprensa@amrigs.org.br

(51) 3014.2001

Exposição na AMRIGS abre 
oportunidade para conhecer 
e rever traços do trabalho do 
arquiteto Oscar Niemeyer

Exibição atraiu olhares curiosos 
na AMRIGS 

INSTITUCIONAL

Ao acessar e circular pelos diferentes 
ambientes da sede da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul, mui-

tos desconheciam estar em um espaço pro-
jetado pelo célebre Oscar Niemeyer, refe-
rência da arquitetura brasileira e mundial. 

Foi assim, marcada pela emoção e orgu-
lho, que a AMRIGS inaugurou na noite de 
5 de dezembro a mostra “À Frente do Tem-
po - Oscar Niemeyer''. O foyer da entidade 
expõe, de forma inédita, 23 plantas que 
compõem o projeto arquitetônico realizado 
pelo profissional para a Associação Médi-
ca em 1974, enquanto exilado em Paris. A 
ideia nasceu da ambição da classe médica 
em construir uma grande sede que repre-
sentasse e acolhesse os profissionais da 
capital e principalmente do interior do Es-
tado, as especialidades médicas e os inú-
meros congressos e eventos socioculturais 
que viessem a acontecer na cidade. O Cen-
tro AMRIGS foi projetado na época para ser 
o primeiro Centro de Eventos do Rio Grande 
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https://www.amrigs.org.br/noticias/6493
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Em solenidade realizada na AMRIGS 
foi lançada plataforma inovadora 
que oferecerá dados indicadores de 

diversos tipos de câncer.

A iniciativa intitulada de “Observatório 
do Câncer” tem o apoio da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul e vai oferecer 
dados importantes para gestores da saúde 
e médicos. Este projeto da Secretaria 
Estadual de Saúde do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul possui apoio técnico 
e execução do Núcleo Técnico Científico 
de Telessaúde do Rio Grande do Sul, o 
TelessaúdeRS. Conta, também, com apoio 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Fundação de Apoio da 

Observatório do Câncer vai 
colocar o RS na vanguarda da 
investigação de casos da doença

Apresentação do projeto na AMRIGS

AMRIGS EM AÇÃO

Sociedade Gaúcha de 
Oncologia Clínica
Durante a solenidade foi realizada também 
a posse da nova diretoria da Sociedade 
Gaúcha de Oncologia Clínica (SOGOC).

Presidente eleito, Dr. Alan Azambuja 
(C) celebrou o início do trabalho
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Universidade Federal do Rio Grande Do 
Sul (FAURGS) e Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul - 
(COSEMS/RS). 

O lançamento realizado na noite de 24 
de novembro trouxe uma visão otimista 
da investigação para a doença que é tão 
importante e tem a necessidade, cada 
vez mais, de estudos para trabalhar com 
prevenção, diagnóstico e tratamento.

https://www.amrigs.org.br/noticias/6485
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E m uma noite festiva de homenagem 
e abertura da Mostra de Artistas 
da Chico Lisboa, o foyer da AMRIGS 

recebeu mais de 100 pessoas no dia 10 
de novembro, reunindo representantes de 
entidades médicas, autoridades de Porto 
Alegre e artistas.

Durante o evento, as obras elaboradas para 
o III Festival de Arte Têxtil Fibra de Artista 
foram doadas para entidades da área da 
saúde como forma de agradecimento 

Emoção em noite de 
inauguração de 
exposição de arte na AMRIGS 

Reconhecimento ao trabalho dos 
médicos na pandemia

AMRIGS EM AÇÃO
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ao trabalho de profissionais durante a 
pandemia. Lúcia Gaspari, uma das mentoras 
do Festival de Arte Têxtil Fibra de Artista, 
falou sobre o trabalho.

“O Festival é um evento que, desde sua 
concepção em 2017, é movido por acesso e 
sensibilidade em relação ao outro e à arte. 
Tem como fio condutor o acolhimento, o 
amor, a força e a potência do fazer coletivo. 
Em 2021, diante da angústia que a pandemia 
nos trouxe, lançamos o convite aos artistas 
para demonstrarem a gratidão a todos os 
profissionais que dedicaram suas vidas em 
prol do outro. São pessoas que tiveram de se 
afastar de pessoas amadas e enfrentaram o 
próprio medo. As obras que temos o prazer 
de doar foram produzidas por 106 artistas do 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espanha, 
Polônia, México e Equador”, discursou.

O secretário municipal da saúde de Porto 

“Temos uma grande satisfação em abrir as portas de nossa entidade para a 
arte e para a cultura”.

Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

https://www.amrigs.org.br/noticias/6475
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A noite marcou a abertura da 
exposição de trabalhos da Mostra 
de Artistas da Chico Lisboa. Em seu 

pronunciamento, a artista plástica Zoravia 
Bettiol manifestou o orgulho da trajetória 
da instituição. A coletânea é organizada pela 
Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, fundada em 1938, sendo 
uma das mais antigas entidades culturais 
em funcionamento no estado.

“Agradecemos aos artistas que fizeram 
as obras pensando nessa doação aos 
profissionais da saúde que colaboraram na 
época da pandemia. Muitas pessoas foram 
importantes e somos muito gratos”, disse.

A atividade integrou o calendário das 
comemorações dos 250 anos de Porto 
Alegre e teve a presença do secretário 

Mostra de Artistas da
 Chico Lisboa

Extraordinário Executivo para os 250 
anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki. 
As obras puderam ser conferidas no foyer 
da AMRIGS. A Mostra de Artistas da Chico 
Lisboa contou com o apoio da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul, Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre e 
Unimed Porto Alegre. A visitação encerrou 
em 24 de novembro. 

AMRIGS EM AÇÃO
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Peças chamaram atenção do público
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Ambiente inovador na sede da 
AMRIGS oferece estrutura 
completa para simulação e 
treinamento
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ESPECIAL
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ESPECIAL

Asaúde é uma das áreas na qual a 
capacitação e o treinamento são 
essenciais. Afinal, nada é mais va-

lioso do que a própria vida. Com esta visão, 
a Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) deu um passo histórico, inaugu-
rando um ambiente qualificado para reali-
zação de atividades de simulação e treina-
mento. A solenidade de lançamento reuniu, 
além da diretoria da entidade, autoridades 

Centro de Simulação e 
Treinamento foi

 inaugurado na AMRIGS

M
A

R
C

E
LO

 M
ATU

S
IA

K

da saúde, médicos e representantes de es-
pecialidades médicas.

“Precisávamos unir, ciência, tecnologia e 
inovação. Precisávamos pensar em algo 
que ajudasse a difundir esse conhecimento 
todo, para alcançar a sociedade gaúcha. En-
tão, pensamos em fazer esse Centro de Si-
mulação e Treinamento”, detalhou o presi-
dente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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Presente na cerimônia, o presidente da As-
sociação Médica Brasileira (AMB), Dr. César 
Eduardo Fernandes, destacou a conquista 
da AMRIGS.

“É um benefício que não se limita à profis-
são de médico. É um trabalho de prestação 
a toda sociedade. Estamos diante de uma 
sociedade médica que muito nos orgulha e 
que tem trabalhado trazendo inovação em 
sua gestão, servindo para que outras fede-
radas sigam esse exemplo sério e compro-
metido. É algo muito importante para o fu-
turo e pela qualidade da saúde em geral”, 
afirmou.

O presidente do Conselho Federal de Me-
dicina, (CFM), também esteve presente. Dr. 
José Hiran da Silva Gallo ressaltou a impor-
tância de contar com médicos muito bem 
formados no país.

“Quero agradecer e cumprimentar as socie-
dades que participaram dessa ação. Sou um 
defensor intransigente do associativismo 
médico. É de grande importância para Me-
dicina brasileira”, disse.

Representando a Prefeitura de Porto Alegre, 
o secretário municipal da Saúde, Dr. Mauro 
Sparta, saudou o momento histórico para a 
Medicina.

“É uma grande noite para a Medicina. Esta-
mos diante de uma ferramenta indispensá-
vel. A formação médica, em alguns momen-
tos, não dispõe da estrutura necessária. 
Se faz imperioso que exista essa condição. 

Aqui é a casa do médico gaúcho. Estamos 
em uma simbiose e harmonia que só quem 
ganha é a sociedade”, discursou.

A secretária estadual da Saúde, Arita Berg-
mann, representando o Governo do Estado, 
não poupou elogios à iniciativa.

“O presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Jun-
queira Jr., e todos os demais membros que 
compõem a diretoria desta valorosa ins-
tituição, são um orgulho para o estado do 
Rio Grande do Sul. O futuro certamente fará 
com que este trabalho seja reconhecido no 
Brasil como uma experiência inovadora”, 
declarou.
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Equipamentos modernos fazem parte 
da estrutura na AMRIGS

ESPECIAL

https://www.amrigs.org.br/noticias/6489
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ESPECIAL

AA noite foi também de homena-
gem ao médico e ex-presidente da   
AMRIGS, Dr. Martinho Alexandre 

Reis Álvares da Silva, falecido em maio de 
2022. 

O Centro de Simulação e Treinamento foi 
batizado com o nome do anestesiologista 
que liderou a Associação durante os man-

 Homenagem para Dr. Martinho 
Alexandre Reis Álvares
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datos 1993-1995, 1995-1997 e 1997-1999. 
Sua gestão ao final dos anos 90 resultou na 
construção do Teatro AMRIGS, um momen-
to de glória para a história da instituição. 
Também exerceu o cargo de presidente da 
Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto 
Alegre (COOPA) e fez parte do Conselho de 
Ética do Hospital Moinhos de Vento.
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Com foco no futuro de suas carreiras 
médicas, mais de 4.700 alunos 
realizaram, no dia 27 de novembro, 

a tradicional Prova AMB/AMRIGS em 
diferentes estados brasileiros. O exame 
começou pontualmente às 9h da manhã 
(horário de Brasília) e os candidatos tiveram 
cinco horas para resolver as questões. Desde 
2019, a prova é chancelada também pela 
Associação Médica Brasileira (AMB). Além 

Milhares de estudantes 
realizam Prova AMB/
AMRIGS em seis estados 

PROVA AMB/AMRIGS

do Rio Grande do Sul, a avaliação também 
é aplicada em Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio de 
Janeiro

"A prova é um dos principais legados 
científicos que a AMRIGS possui. Ela tem 
51 anos e representa um processo de 
avaliação classificatório muito importante 
para os programas de Residência Médica, 
e também de avaliação para acadêmicos 
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e médicos do Brasil. Hoje ela amplia sua 
atuação em outros estados e nós temos já 
uma perspectiva muito boa de, no ano que 
vem, prospectar junto com a AMB muitos 
outros programas de residência em todo 
país", destacou o presidente da AMRIGS, Dr. 
Gerson Junqueira Jr.

O coordenador da Prova AMB/AMRIGS, 
Dr. Antonio Carlos Weston, ressalta que o 
exame é uma marca registrada da AMRIGS 
e um caminho fundamental na vida dos 
estudantes

"Para os alunos a prova representa um 
ritual de passagem entre a sua vida 
acadêmica, a universitária e a profissional, 
principalmente na especialização que é a 
Residência Médica. A prova da AMRIGS 
ficou ainda mais importante porque se 
nacionalizou, se transformou de uma prova 
regional realizada exclusivamente no Rio 
Grande do Sul para uma prova em vários 
estados brasileiros".

Na edição deste ano, a especialidade com 
mais candidatos por vaga foi a Oftalmologia, 
com 131, no Hospital Governador Celso 

A
IR

TO
N

 L
E

M
O

S

Comissão organizadora da avaliação
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Chegada dos candidatos

Ramos - HGCR - SES/SC (Florianópolis), 
seguida por Dermatologia na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), com 128, e 
Psiquiatria em terceiro com 112 alunos por 
vaga na Fundação Mário Martins, em Porto 
Alegre.

O diretor Científico e Cultural da AMRIGS, 
Dr. Guilherme Napp, salienta que esta é uma 
avaliação reconhecida pela sua qualidade. 

"Os candidatos puderam se inscrever para 
autoavaliação ou como exame de acesso aos 
programas de Residência Médica, e é usada 
por 165 programas em 6 estados. Além da 
prova para conhecimentos gerais, também 
são executadas provas para acesso às 
diversas especialidades e áreas de atuação. 
A banca é composta por professores das 
diversas instituições de ensino e médicos 
de hospitais referência que garantem uma 
ferramenta com excelente capacidade de 
mensurar o aprendizado dos estudantes ao 
longo do seu período de formação”.

PROVA AMB/AMRIGS

https://www.amrigs.org.br/noticias/6486
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Candidatos experimentam 
ferramenta de simulação médica

Os candidatos da Prova AMB/
AMRIGS tiveram a experiência de 
conduzir uma simulação médica. A 

ação ocorreu após a realização da avaliação 
na Pontifícia Universidade Católica do RS 
(PUCRS), no dia 27 de novembro, com 
um equipamento instalado no saguão do 
prédio onde ocorreu o exame. A ferramenta 
utilizada foi o Lap Mentor (Simulador de 
Treinamento de Cirurgia Robótica). 

Um dos parceiros da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul no Centro de Simulação 
e Treinamento é o Instituto Simutec. 
Durante a atividade realizada no domingo, 
a coordenadora de Negócios do instituto, 
Tatiana Zaleski, enalteceu a parceria com a 
AMRIGS.

"Esse tipo de parceria é muito importante 

por toda a trajetória da Associação junto 
à Medicina no Rio Grande do Sul. Essa 
iniciativa vai trazer, para as duas instituições, 
um novo momento, em que a simulação 
médica vai ser muito mais presente, tanto 
nas universidades e hospitais como nos 
serviços de residência", disse.

O uso de simuladores permite desenvolver 
técnicas e ampliar o conhecimento. O 
ensino na área médica está sendo alterado 
com o decorrer do anos, e a inclusão de 
novos métodos e o surgimento de novas 
perspectivas no que diz respeito à relação 
ensino-aprendizagem permite a melhoria 
da capacitação dos profissionais da área.

Candidatos puderam fazer simulação 

A
IR

TO
N

  LE
M

O
S

Estrutura na Prova AMB/AMRIGS
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PROVA AMB/AMRIGS

https://www.amrigs.org.br/noticias/6505
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O uso de anabolizantes sem 
recomendação médica cresce de 
forma silenciosa no Brasil. É difícil 

encontrar dados oficiais sobre o tema, pois 
os produtos vêm, geralmente, do mercado 
clandestino. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) 
estima-se que 3,3% da população brasileira 
seja usuária ocasional ou frequente dessas 
substâncias. Os números podem ser ainda 
maiores porque há muita subnotificação 
dos casos em razão do comércio paralelo 
destas drogas.

Aumento do uso 
anabolizantes sem 

recomendação médica coloca 
especialistas em alerta

CICLO DE PALESTRAS

O assunto foi tratado na última edição do ano 
de 2022 do Ciclo de Palestras da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), que 
ocorreu no dia 23 de novembro, online via 
plataforma Sympla Streaming.
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https://www.amrigs.org.br/noticias/6484
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Confira vagas em
hospitais e clínicas:

amrigs.org.br/vagas
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O ambiente recebeu cobertura e 
piso ampliando a área existente na 
instituição que desenvolve projetos 

no contraturno para crianças e adolescentes. 
O IVS é uma associação sem fins lucrativos, 
de assistência social, que desenvolve 
projetos de saúde, educação e cultura e tem 
a Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) como mantenedora. A ação foi 
possível através da destinação de verbas de 

Instituto Vida Solidária inaugura 
espaço para realização de 

atividades ao ar livre 

Inauguração do espaço

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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“Aqui trabalhamos a saúde física, mental e social. Quando as crianças 
estão socializando e tendo uma colocação na sua vida adulta, estamos 

contribuindo de forma direta para que elas tenham saúde".

Presidente do Conselho Administrativo do IVS, Dr. Newton Barros

emenda parlamentar do vereador Moisés 
Barboza, conhecido como Maluco do Bem.

Em sua manifestação, a diretora de 
Integração Social da AMRIGS, Dra. Dilma 
Maria Tonoli Tessari, prestou em nome 
da entidade, agradecimento à ação do 
parlamentar.

“O IVS é um organismo apto a receber 
verbas como essa justamente porque faz um 
trabalho sério. Caso contrário, não poderia 
ter essas credenciais que nos capacitam a 
seguir daqui para frente. Quero agradecer 
as pessoas que sempre puxam o IVS para 
frente e que tem o pensamento em prol da 
melhoria dessa estrutura”, disse.

O vereador Moisés Barboza discursou aos 
presentes destacando o sentimento de 
alegria em ajudar.

https://www.amrigs.org.br/noticias/6498
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A Rádio Guaíba entrevistou o 
presidente da AMRIGS, Dr. Gerson 

Junqueira Jr., sobre o Centro de 
Simulação e Treinamento Clínico.

AMRIGS NA MÍDIA

O tema do Ciclo de Palestras 
AMRIGS foi abordado em 

reportagem no Diário de Canoas. 
A matéria destacou o risco do uso 

excessivo de anabolizantes.

A AMRIGS manifestou preocupação 
com a saúde da população em 

relação ao uso de óculos solares 
piratas. O tema foi pauta em 

entrevista na TVE em parceria com a 
Sociedade de Oftalmologia do RS.

A mostra de Oscar Niemeyer foi 
destaque no Portal Sul 21. A matéria 
apresentou detalhes da exposição “À 
Frente do Tempo – Oscar Niemeyer”.

https://playpress.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2022/12/05.12.2022-Diario-de-Canoas-AMRIGS-1.png
https://youtu.be/ulHP-Nwwhf0
https://www.youtube.com/watch?v=cCo54hreV1M
https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/12/porto-alegre-recebe-exposicao-de-plantas-feitas-por-niemeyer-para-sede-da-amrigs-em-1974/
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1) Acesse www.amrigs.org.br

2) Clique em "Espaço Associado" no topo da página à direita;

3) Digite os dados de acesso, código/CRM e senha (senha é o CPF sem pontuação);

4) Clique em "Parcelas em aberto";

5) Localize a competência (mês-ano) em aberto e clicar em "Gerar Boleto";

6) Imprima o boleto para pagamento.

O SITE DA AMRIGS tem um espaço dedicado a você para
ACESSAR OS SERVIÇOS, EXTRATOS e EMITIR BOLETOS.

PASSO A PASSO PARA
EMISSÃO DE BOLETOS

A ferramenta possibilita a emissão de boleto
(a partir do dia 10 de cada mês) das parcelas em aberto.

Além disso, o site também conta com a área de "Classificados", onde o associado poderá 
anunciar vagas para médicos, aluguéis e vendas de espaços para consultórios e clínicas.



24 Revista AMRIGS | Edição nov-dez 2022

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 
Diretora de Eventos: Cristina Matushita

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
Ada Lygia Pinto Ferreira

Ênio Paulo Pereira de Araújo
Norma Beatriz Dutra Benvenuti

Norma Xavier Souto
Sonia Elisabete Soares Kunzle

COMISSÃO DE FINANÇAS
Breno Bernardo Ramos Boeira

Felipe Silva de Vasconcelos
Germano Mostardeiro Bonow
José Paulo Rotunno Corrêa

José Renato Guimarães Grisólia
Dra. Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

COMISSÃO DE ENSINO MÉDICO
Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer

Elizabeth Pereira Zerwes
Hélio Martinez Balaguez

João Carlos Kabke
José Carlos Henrique Duarte dos 

Santos
Rosemarie Lopes Gomes

Walter Neumaier

COMISSÃO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL

Clara Ester Trahtman
Hélio Ricardo Paim Lopes

João Henrique Godinho Kolling
Jorge Roberto Cantergi

Luiz Bragança de Moraes

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Hans Ingomar Schreen
Marcos Dias Ferreira

Martha Fonseca da Silva e Silva
Michele Lopes Igansi

Stela Maris Scopel Piccoli

Conselheiros eleitos

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira
Breno Bernardo Ramos Boeira

Carlos Humberto Cereser
Carlos Roberto da Silveira Hecktheuer

Cheple Roberto da Silva Abib
Elizabeth Pereira Zerwes

Ênio Paulo Pereira de Araújo
Felipe Silva de Vasconcelos

Geraldo Vargas Barreto Vianna
Germano Mostardeiro Bonow

Hélio Martinez Balaguez
João Carlos Kabke

Jorge Roberto Cantergi
José Paulo Rotunno Corrêa

José Renato Guimarães Grisólia
Juliano Nunes Chibiaque de Lima

Luiz Bragança de Moraes
Marcos Dias Ferreira

Mauro Fett Sparta de Souza
Marcos Vinicius Ambrosini Mendonça

Michele Lopes Igani
Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Norma Beatriz Dutra Benvenuti
Norma Xavier Souto

Paulo César Gonçalves Balaguez
Renato Menezes de Boer

Ricardo Irajá Hegele
Rosa Mary Lech da Silva

Sonia Elisabete Soares Kunzler
Walter Neumaier

Conselheiros Natos

Ex-presidentes do CR
Albino Júlio Sciesleski

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


