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O que mostram os dados do 
Estudo de Demografia Médica 

no Brasil

Precisão e realismo: veja como 
foi a 1ª edição do Medical 

Experience na AMRIGS 
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Frente 
Pró 
Saúde
AMRIGS integra grupo 
que tem como objetivo 
fortalecer o sistema 
de saúde e melhorar 
o atendimento à 
população

O que mostram os dados
do Estudo de Demografia

Médica no Brasil

PRECISÃO E REALISMO:
veja como foi a 1ª edição

do Medical Experience

FRENTE PRÓ SAÚDE RS
AMRIGS integra grupo que tem como objetivo fortalecer o
sistema de saúde e melhorar o atendimento à população
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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

https://materiais.unicred.com.br/campanha-futuro-prospero
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Para o bem Para o bem 
da saúde: da saúde: 

mais rigor na mais rigor na 
abertura de abertura de 

escolas de escolas de 
Medicina e na Medicina e na 
revalidação de revalidação de 

diplomasdiplomas

EDITORIAL

Ao longo do ano de 2023, a 
Associação Médica do Rio Grande 
do Sul trabalhará de forma intensa 

em algumas bandeiras importantes na 
área da saúde que são benéficas não só 
para o médico, mas para toda a sociedade. 
Seguimos convictos no apoio à exigência 
do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos (Revalida), processo 
que deve ser obrigatório para brasileiros 
ou estrangeiros residentes no Brasil, que 
obtiveram diploma de graduação em 
instituições estrangeiras reconhecidas 
no país de origem. Defendemos não só a 
manutenção deste exame, mas também a 

imposição de um alto nível de exigência nas 
questões, de modo que seja assegurada a 
mais alta qualidade do profissional que está 
zelando pela sua saúde.

Estamos atentos, também, ao risco trazido 
pela criação, cada vez mais descontrolada, 
de escolas de Medicina. Somos favoráveis 
à parametrização dos cursos e a formação 
acadêmica que deve ser de excelência. A 
qualidade do ensino médico no Brasil e dos 
novos formandos é cada vez mais preocu-
pante, principalmente àqueles oriundos de 
escolas médicas que não oferecem campos 
de estágio, hospitais de ensino e outras 
condições para a boa formação acadêmica. 
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https://materiais.unicred.com.br/campanha-futuro-prospero
https://www.amrigs.org.br/noticias/6557
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do Estudo de Demografia

Médica no Brasil

PRECISÃO E REALISMO:
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ACONTECEU

Em ato solene realizado em 26 de 
janeiro, no Salão Júlio de Castilhos, 
o médico-cirurgião e professor 

universitário Eduardo Neubarth Trindade 
recebeu, por proposição do deputado 
estadual Rodrigo Maroni (PSDB), a 
Medalha Mérito Farroupilha, a mais alta 
condecoração da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul.

“Trata-se de uma homenagem muito justa 
e merecida. O Dr. Eduardo agiu de forma 
pioneira na implantação da prescrição 
eletrônica de receitas e exames em um 
dos momentos mais difíceis da pandemia 
da COVID-19”, afirmou o presidente da 
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

Segundo o deputado autor da proposta da 
homenagem, a inovação beneficiou médicos 
e pacientes, evitando deslocamentos e 
garantindo a continuidade de tratamentos, 
além de complementar práticas como a 

AMRIGS parabeniza médico 
Eduardo Neubarth Trindade por 
honraria no parlamento gaúcho
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Reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido durante a pandemia

teleconsulta.

À época, Eduardo Neubarth Trindade 
presidiu o Conselho Regional de Medicina 
do RS (Cremers). Natural de Porto Alegre, 
graduou-se em Medicina pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
em 2007. Doutor em Medicina também 
pela UFRGS, é professor universitário na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). 
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Fale com a AMRIGS
amrigs.org.br
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amrigsoficial

amrigs imprensa@amrigs.org.br

(51) 3014.2001

AMRIGS destaca iniciativas 
que buscam diminuir o 

represamento de
 cirurgias eletivas

Cenário já foi alertado pela AMRIGS
durante o quadro da pandemia

INSTITUCIONAL

O anúncio feito pelo Governo Federal 
da implantação de um programa 
para reduzir o número de pacien-

tes em espera por uma consulta com um es-
pecialista foi bem recebido pela AMRIGS. A 
preocupação não é recente, mas o quadro 
de agravamento de doenças não diagnos-

ticadas ou diagnosticadas tardiamente tem 
elevado a discussão desse tema. Em 2021, 
a instituição promoveu uma edição da Ca-
ravana Digital AMRIGS abordando a temá-
tica.

"A preocupação maior sempre tem sido com 
os prejuízos que essa medida causa à saúde 
da população, impactando em um desfecho 
mais longo e invasivo de tratamento dos 
pacientes, tanto na saúde pública como na 
privada”, afirmou o presidente da AMRIGS, 
Dr. Gerson Junqueira Jr.

O quadro mais grave em relação ao assunto 
foi em 2020, quando o Ministério da Saúde 
orientou Estados a adiarem cirurgias eleti-
vas como uma forma de poupar leitos e evi-
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https://www.amrigs.org.br/noticias/6563
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Os dados divulgados em fevereiro 
no estudo de Demografia Médica 
no Brasil 2023 reforçam o 

entendimento da Associação Médica do 
Rio Grande do Sul (AMRIGS) a respeito 
de dois temas. A primeira é a urgência 
em controlar a abertura de vagas em 
faculdades de medicina. A segunda, é valer-
se de instrumento rigoroso de avaliação da 
qualidade de ensino.

A pesquisa foi produzida em parceria entre a 
Associação Médica Brasileira e a Faculdade 
de Medicina da USP. O estudo projeta que 
o Brasil chegará em 2035 com mais de 1 
milhão de médicos. Nos últimos 13 anos, 

Dados do estudo de Demografia 
Médica no Brasil 2023 reforçam 

preocupações da AMRIGS

INSTITUCIONAL

de 2010 a 2023, mais de 250 mil novos 
médicos (251.362) entraram no mercado 
de trabalho no Brasil, resultado direto da 
abertura de cursos e de vagas de graduação 
em medicina.

“Pelo que mostrou a pesquisa o número 
de médicos especialistas no país cresceu 
84% em 10 anos. A Medicina é complexa e 
exige que o estudante tenha acesso a um 
suporte adequado, professores qualificados 
e um plano pedagógico de aulas teóricas 
integradas à prática”, afirma o presidente 
da Associação Médica do Rio Grande do Sul, 
Dr. Gerson Junqueira Jr.
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INSTITUCIONAL

Em janeiro deste ano o país contava com 
562.229 médicos (com apenas 1 inscrição 
– se analisadas inscrições secundárias o nú-
mero chega a 618.593), o que corresponde 
à taxa nacional de 2,60 médicos por 1.000 
habitantes. As políticas deliberadas de ex-
pansão de cursos de medicina culminaram 
em 42 mil vagas anuais de graduação em 
universidades privadas.

“Não somos contra o ingresso de mais médicos, mas defendemos que sejam 
estabelecidos critérios adequados para que se mantenha a 

qualidade nessa formação".

Presidente da AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.
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A 1ª edição do Medical Experience do 
Instituto Simutec, em Porto Alegre, 
ocorreu ao longo do dia 26 de janeiro 

no Centro de Simulação e Treinamento da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS). 

Os inscritos puderam experimentar simula-
dores de alta tecnologia e precisão como o 
LAP Mentor III, dotado de óculos de reali-
dade aumentada para ampliar a sensação 
de imersão no ambiente cirúrgico, único do 
tipo em toda a Região Sul, assim como simu-
lador Endo Mentor Suite, único deste mo-
delo na América Latina, destinado às áreas 
de Endoscopia, Colonoscopia, Broncoscopia 

Precisão e realismo de 
simuladores impressionam 

participantes da 1ª edição do 
Medical Experience na AMRIGS 

AMRIGS EM AÇÃO
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Medical Experience na AMRIGS

e Endourologia. Artroscopia, Ultrassono-
grafia e Endovascular também foram áreas  
contempladas pelos simuladores e disponí-
veis para o treinamento.

A experiência foi impactante para a 
estudante do segundo ano de Medicina 
da Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (Unochapecó), Luiza D’Arienzo.

“Achei os equipamentos muito bons e 
para mim, que nunca havia tido uma 
experiência assim, foi marcante. Fiquei 
muito feliz com a oportunidade porque sei 
que poderei usar as técnicas e manusear os 
equipamentos com muito mais segurança 
em um procedimento”, disse.

A iniciativa foi uma parceria firmada entre 
Associação Médica do Rio Grande do Sul 
(AMRIGS) e Instituto Simutec. 

Informações sobre cursos e eventos no 
espaço podem ser obtidas com o Núcleo 
Técnico-Científico da AMRIGS através do 
telefone (51) 3014-2039 ou do e-mail 
tecnico.cientifico@amrigs.org.br.
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ESPECIAL

Entidades se unem para criação 
da Frente Pró-Saúde RS

O objetivo da Frente é definir pautas 
convergentes dos órgãos e estabe-
lecer ações para qualificar o aten-

dimento em saúde no Rio Grande do Sul. 
Integram o grupo Associação Médica do Rio 
Grande do Sul (AMRIGS), Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado do Rio Grande 
do Sul (Cremers), Federação RS - Santas Ca-
sas e Hospitais Sem Fins Lucrativos (Federa-
çãoRS), Federação dos Hospitais e Estabe-
lecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul 
(Fehosul), e Sindicato Médico do Rio Gran-
de do Sul (Simers).

O presidente do Cremers, Carlos Sparta, ex-
plica como irá funcionar o trabalho: “Fare-
mos um diagnóstico do cenário, o que pode 
ser melhorado, levando pautas para discus-
são junto a parlamentares e autoridades 
dos governos Estadual e Federal”, afirma.

A integração das pautas de médicos e esta-
belecimentos de saúde demonstra a preo-
cupação e a essencialidade do setor no Rio 
Grande do Sul. "Hospitais e Médicos uni-
dos certamente fortalecem e enriquecem o 

acesso à saúde dos gaúchos. Por isso, a im-
portância da criação desta Frente, em prol 
das pautas convergentes das nossas Enti-
dades", cita Luciney Bohrer, presidente da 
Federação RS.

Segundo o presidente em exercício da Feho-
sul, Odacir Rossato, existem muitas pautas 
convergentes que podem ser trabalhadas 
em parceria. “O cenário atual da saúde em 
nosso Estado e no Brasil apresenta muitos 

“Unir nossas vozes, conhecimento e forças é um importante avanço para 
buscarmos medidas mais eficazes para o controle de gestão e custeio da 

saúde em nosso estado".

Vice-presidente da AMRIGS, Dr. Paulo Morassutti
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Vice-presidente da AMRIGS, 
Dr. Paulo Morassutti
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AMRIGS participa da entrega 
de documento da Frente Pró 
Saúde RS ao Governo do Estado
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A Frente Pró Saúde RS visa ampliar a 
capacidade do sistema de saúde, 
aumentar o acesso aos serviços e 

melhorar a qualidade do atendimento pres-
tado. Na tarde de 14 de fevereiro foi feita 
a entrega de ofício de criação do grupo à 
secretária da saúde do RS, Arita Bergmann. 

A categoria é constituída pela Associação 
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), 
Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio Grande do Sul (CREMERS), Federação 
das Santas Casas Santa Casa e Hospitais Be-
neficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS, 

Federação dos Hospitais e Estabelecimen-
tos de Saúde do Rio Grande do Sul (FEHO-
SUL), e Sindicato Médico do Rio Grande do 
Sul (SIMERS).
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ESPECIAL

O objetivo da Frente é definir pautas 
convergentes dos órgãos e estabe-
lecer ações para qualificar o aten-

dimento em saúde no Rio Grande do Sul. 
Integram o grupo Associação Médica do Rio 
Grande do Sul (AMRIGS), Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado do Rio Grande 
do Sul (Cremers), Federação RS - Santas Ca-
sas e Hospitais Sem Fins Lucrativos (Federa-
çãoRS), Federação dos Hospitais e Estabe-
lecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul 
(Fehosul), e Sindicato Médico do Rio Gran-
de do Sul (Simers).

O presidente do Cremers, Carlos Sparta, ex-
plica como irá funcionar o trabalho: “Fare-

mos um diagnóstico do cenário, o que pode 
ser melhorado, levando pautas para discus-
são junto a parlamentares e autoridades 
dos governos Estadual e Federal”, afirma.

A integração das pautas de médicos e esta-
belecimentos de saúde demonstra a preo-
cupação e a essencialidade do setor no Rio 
Grande do Sul. "Hospitais e Médicos uni-
dos certamente fortalecem e enriquecem o 
acesso à saúde dos gaúchos. Por isso, a im-
portância da criação desta Frente, em prol 
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Conversar sobre a saúde mental 
e abrir-se para o diálogo e para 
construção de ações que ajudam a 

dar mais qualidade de vida para as pessoas. 
Com esse astral, ocorreu no dia 8 de janeiro 
a 2a Edição da Caminhada Janeiro Branco. A 
temática desse ano “O mundo pede saúde 
mental” fez um apelo para que as pessoas 
prestem atenção ao tema que sempre foi 
importante, mas que ganhou ainda mais 
relevância no cenário da pandemia.

2a Edição da Caminhada Janeiro 
Branco pede atenção à saúde 

mental

AMRIGS EM AÇÃO
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“Apoiamos essa importantíssima causa de 
saúde. O Janeiro Branco, no primeiro mês 
do ano, não é ao acaso. É um período de 
reflexão em que repensamos nossa vida e 
nossa existência”, afirmou o presidente da 
AMRIGS, Dr. Gerson Junqueira Jr.

Em sua fala, o presidente da AMRIGS 
lembrou também que, ligado ao tema, estão 
pautas relevantes como o abuso de drogas, 
a prevenção do suicídio e a regulação de 
leitos em saúde mental.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 
participou do ato e salientou a importância 
do tema.

“Queremos, antes de mais nada, parabenizar 
a AMRIGS, que é uma grande parceira da 
cidade. O caminho em todas as áreas é 
a conscientização. Precisamos cuidar do 
corpo, da mente e de si próprio”, afirmou o 
prefeito.

 
Caminhada pediu conscientização

"É um momento de reflexão e desejamos que, cada um, possa trabalhar 
internamente estratégias que possibilitem o seu equilíbrio mental 

indispensável para o convívio social e para a autoestima"

Vice-presidente da AMRIGS, Dr. Paulo Morassutti

https://www.amrigs.org.br/noticias/6523
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Inovação, tecnologia, ciência e realidade virtual
para o seu desenvolvimento profissional na Medicina!

UTILIZE O CUPOM AMRIGS10 E GARANTA 10% DE DESCONTO
NOS CURSOS PROMOVIDOS PELO INSTITUTO SIMUTEC NA AMRIGS.

CENTR   DE 

E TREINAMENTO

VEM AÍ O

Acesse o site institutosimutec.com.br e confira os cursos!
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os Associados AMRIGS.

DESCONTOS EXCLUSIVOS

50% NO INGRESSO DOS SHOWS
10% NA LOJA DE SOUVENIRS

50% NO INGRESSO DOS SHOWS
10% NA LOJA DE SOUVENIRS
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Asolenidade de posse dos novos 
membros do Departamento Univer-
sitário da AMRIGS para o mandato 

de 2023 foi realizada na noite de 13 de ja-
neiro e iniciou com uma apresentação feita 
pela presidente da gestão 2022, Amanda 
Ribeiro. Ela fez um relato das ações promo-
vidas ao longo do último ano destacando, 
entre outras iniciativas, a parceria firmada 
com a Associação dos Estudantes de Medi-

Evento dá posse a nova 
diretoria do Departamento 
Universitário da AMRIGS 

DU AMRIGS

cina do Rio Grande do Sul (AEMED-RS) vi-
sando a defesa dos interesses dos estudan-
tes e homologando a AEMED-RS, à AMRIGS. 
Além disso, foram exibidas imagens da par-
ticipação e apoio em eventos acadêmicos e 
científicos, entre eles o Prêmio AMRIGS de 
Melhores Práticas na Medicina na categoria 
Acadêmico. No seu discurso de despedida, 
Amanda descreveu o seu sentimento de sa-
tisfação e aprendizado.

M
A

R
C

E
LO

 M
AT

U
S

IA
K



17Revista AMRIGS | Edição jan-fev 2023

“O que os acadêmicos recebem é um 
produto final, mas que conta com um 
esforço muito grande por trás. Cresci 
como pessoa e como futura médica. As 
experiências e oportunidades que tive aqui 
foram únicas. Tive a chance de aprender e 
crescer até mesmo com os erros. Para mim, 
o DU AMRIGS é uma escola”, afirmou.

Em seu pronunciamento, a ex-presidente 
destacou a importância da participação 
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Diretor de Comunicação da AMRIGS, 
Dr. Marcos André dos Santos

do jovem não só no meio médico, mas na 
sociedade.

“O Departamento Universitário precisa ter 
uma postura ativa. Precisamos aprender a 
fazer política. Não adianta apenas reclamar 
de situações que vemos acontecer. 
É fundamental saber se posicionar, 
argumentar e entender quais são as políticas 
públicas e compreender porque as coisas 
dão certo ou não”, relatou.

A acadêmica e vice-presidente da gestão 
que se encerrou, Luísa Capa, participou 
de forma remota, enaltecendo o trabalho 
realizado.

“Me sinto realizada por ter feito parte do 
DU pelo esforço e dedicação que todos 
tiveram. Cresci bastante aqui dentro e 
acho que a palavra que gostaria de deixar 
é de agradecimento pelas amizades e pelo 
crescimento que alcancei”, disse.

Desafios pela frente
Um dos primeiros desafios da nova gestão 
será a organização da recepção aos 
estudantes, tradicionalmente conhecida 
como Cerimônia do Jaleco. As atividades 
acontecem em diferentes universidades 
e funcionam como boas vindas aos 
estudantes. A outra missão será a 
realização do Congresso Universitário, 
que em 2023 contará com sua 5a edição.

DU AMRIGS

Nova presidente e vice-presidente do 
DU AMRIGS
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Nominata Departamento 
Universitário AMRIGS 2023

DU AMRIGS

O presidente da AMRIGS, Dr. 
Gerson Junqueira Jr. descreveu a 
importância do departamento para 

a entidade e o seu papel fundamental na 
construção do futuro da Medicina. 

“As palavras de vocês dão ainda mais sentido 
ao trabalho que nós executamos na AMRIGS. 
Fazemos tudo para que as coisas aconteçam 
para vocês. Ocupar um cargo como esse faz 
com que vocês se desenvolvam e se tornem 
futuros líderes”, relatou.

O diretor de Comunicação da AMRIGS, 
Dr. Marcos André dos Santos, ressaltou a 
qualidade do trabalho realizado pelo DU.

“Estou aqui para ajudar, mas os verdadeiros 

protagonistas são vocês e tenho certeza que 
o trabalho de excelência continuará sendo 
feito. Eu costumo dizer sempre que a gente 
precisa desejar que o próximo faça melhor 
do que aquilo que nós fizemos. Só assim, há 
crescimento e evolução”, disse.

A presidente eleita para o DU, Samira 
Mohamad Bjaige Collins, manifestou o 
desejo de aprender e crescer com o novo 
desafio.

“Meu maior agradecimento é a vocês que 
confiaram em mim e na Nathallie para 
assumir tamanha responsabilidade. A nossa 
missão será seguir os passos brilhantes que 
já foram dados”, afirmou.

Departamento Universitário AMRIGS
O Departamento Universitário AMRIGS 
(DU AMRIGS) é uma organização que 
integra acadêmicos dos cursos de 
Medicina do estado do Rio Grande do 
Sul. Dentro de suas finalidades, busca 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
cultura médico-científica principalmente 
através da realização de eventos de 
interesse da comunidade acadêmica, 

tais como cursos, seminários, palestras 
e um congresso anual. O DU AMRIGS é 
um espaço para troca de experiências, 
discussões e ações a respeito da qualidade 
do ensino médico, valorização profissional 
e garantia da prestação de serviços de 
saúde de qualidade.
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Posse da diretoria do DU AMRIGS

A vice-presidente eleita, Nathallie Appel, 
acrescentou: “A gente aprende muito no 
DU. Saber trabalhar de forma conjunta 
com a colaboração de todos é muito bom. 
Quero que os estudantes possam contar 
com a gente sempre. Esperamos fazer um 
ótimo ano de trabalho com a participação 
de todos”.

Após a cerimônia, o grupo realizou visita 
ao Centro de Simulação e Treinamento da 
AMRIGS.

DU AMRIGS
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Confira vagas em
hospitais e clínicas:

amrigs.org.br/vagas
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O  Projeto Futurando, criado pelo 
Instituto Vida Solidária (IVS) e 
colocado em prática no final de 

2022, já conta com 13 integrantes que têm 
idade entre 14 e 21 anos. Em março, inicia 
uma nova edição. Os participantes recebem 
acompanhamento ao longo de dois anos, 
mesmo que consigam emprego neste 
período.

O foco central é preparar os alunos para 
inserção no programa Jovem Aprendiz,  
regulamentado pela Lei 10.097/00. Para 
participar, o estudante precisa ter, no 
mínimo, 14 anos e estar regularmente 
matriculado e frequentando o Ensino 
Fundamental ou Médio. A prioridade é para 
aqueles que possuem renda familiar, per 
capita, de até meio salário mínimo.

Projeto Futurando trabalha 
na preparação para inserção de 

adolescentes no mercado de 
trabalho

Grupo de jovens participante do projeto

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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“Tive uma excelente experiência e 
um aprendizado importante. O curso 
ajudou na minha preparação para as 

entrevistas de emprego".

Jéssica Trindade Pacheco, 16 anos, participou do 
Futurando e irá trabalhar como Jovem Aprendiz 

no Instituto Lojas Renner.

“Me sentia acolhida e tinha 
liberdade para me expressar. 

Aprendi a falar com respeito e 
sabedoria sobre o que eu realmente 

penso e quero".

Camille Rodrigues, 16 anos, também atuará 
como Jovem Aprendiz no Instituto Lojas Renner

“O tipo de lição que tivemos é 
importante para a gente saber 
melhor como se portar em um 

ambiente de trabalho. Aprendi que 
não é preciso gritar para poder se 

comunicar com as pessoas".

Alessandro Almeida Campos, 18 anos
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O presidente da AMRIGS, 
Dr. Gerson Junqueira Jr. falou na 

Rádio ABC sobre a criação da Frente 
Pró-Saúde RS.

AMRIGS NA MÍDIA

O jornal Correio do Povo mostrou 
como foi a caminhada do 

Janeiro Branco que contou com a 
participação e apoio da AMRIGS.

O Jornal do Comércio publicou o 
posicionamento da AMRIGS sobre a 

criação da Frente Pró-Saúde RS.
O Diário da Manhã de Pelotas 

divulgou a mobilização pela criação 
da Frente Pró-Saúde RS.

https://playpress.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2023/01/09.01.2023-Correio-do-Povo-AMRIGS-1.png
https://www.youtube.com/watch?v=gA-ocQfVMtg
https://diariodamanhapelotas.com.br/site/entidades-gauchas-se-unem-para-criacao-da-frente-pro-saude-rs/
https://playpress.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2023/01/16.01.2023-Jornal-do-Comercio-AMRIGS-1.png
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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.
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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 
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


