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AMRIGS PROTEGE: Assistência Jurídica ao médico gratuita
para o exercício profissional em casos de alegação de
erro médico; e 25% de desconto sobre a tabela da OAB
para casos de Direito de Família, Trabalhista, Imobiliário,
Criminal e Cível.
Rua: Freire Alemão, 523/301 - Porto Alegre-RS - Fone: (51)
3330.9077

*AUXÍLIO DOENÇA MENSAL TEMPORÁRIO (ADMT) - segu-
ro para atender o sócio em um eventual imprevisto, aonde se
assegura uma renda mensal pelo período em que se mantiver
afastado do trabalho.

*FUNDO DE AUXÍLIO AO MÉDICO DA AMRIGS (FAMRIGS)
– pecúlio aos familiares em caso de falecimento do associa-
do que tiver direito e em dia com as mensalidades.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

*PLANO DE SAÚDE: assistência médica aos sócios (em dia),
familiares e secretárias com valores mais acessíveis, atra-

Viagem para Praga,
Budapeste e Viena

 próxima viagem a ser sorteada
entre os associados da AMRIGS
terá como destino o Leste Euro-A

Irregularidades na
convocação militar

Após terminarem sua gradu-
ação ou residência, um grande
número de médicos recebe a
convocação para a prestação do
serviço militar obrigatório. Entre-
tanto, muitos deles não precisa-
riam “adiar” o início de sua car-
reira profissional.

As faculdades da área da
saúde enviam anualmente a
listagem dos formandos e de
seus residentes de último ano ao
comando do Exército e, a partir
da necessidade deste, são fei-
tas as convocações.

Entretanto, a maioria dos mé-
dicos convocados foi dispensa-
da quando da sua apresentação
aos 18 anos, o que torna o ato da
convocação militar juridicamen-
te imperfeito.

A Justiça Federal vem conso-
lidando o acolhimento desta
tese e, na grande maioria dos ca-
sos concede liminarmente aos
médicos a sua dispensa de pres-
tação do serviço militar.

Assim, tratando-se de convo-
cação arbitrária, está é passível
de invalidação através de ação
judicial própria.

DIAGNÓSTICO
JURÍDICO

vés de parceria com a Unimed Porto Alegre.
CSA AMRIGS 0800.51.4041 ou 0800.5104646 (Unimed)

*AMRIGS FARMÁCIA: sistema de compra e entrega em domi-
cílio de medicamentos com 20 a 50% de desconto, através de
parceria com a Medex.
Fone: 0800.541.4200 (interior) 3323.4200 (capital)

*AMRIGSPREV: plano de previdência privada através do Banco
do Brasil. Taxa de carregamento 0%. Rua: Marquês de Pom-
bal, 1710/706 – Porto Alegre-RS-Fone: (51) 3343.8859

*ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: através de parceria com
a Uniodonto/RS com plano de pré-pagamento no valor de R$
21,80 por pessoa. Rua: Praça Osvaldo Cruz, 15/412 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3325.7671

*ASSESSORIA PARA COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEIS: assessoria gratuita quanto às informações de documentos
necessários para negociações imobiliárias. Para compra, venda
e locação o associado tem um percentual de desconto.

Rua: Marcelo Gama, 960 – Porto Alegre-RS – Fone: (51) 3342.2090

*ASSESSORIA DE PESSOAL (Gratuita): disponibiliza o ser-
viço necessário para a administração de pessoal para secre-
tárias e recepcionistas de consultórios médicos e também
para empregados domésticos.
Rua: Brito Peixoto, 216 - Porto Alegre-RS - Fone: (51) 3341.3550

*ASSESSORIA CONTÁBIL: serviços gerais de contabilida-
de, tais como: livro-caixa e imposto de renda.
Rua: Olinda, 72 – Porto Alegre-RS - Fone: (51) 3333.0566

* ASSESSORIA TRIBUTÁRIA: serviços jurídicos na área tri-
butária com desconto de 10% sobre o habitualmente cobrado.
Av. Praia de Belas, 1554 – Porto Alegre-RS – Fone: (51) 3019.9913

*ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA: através de parceria com
renomado e especializado escritório de advocacia com cus-
tos reduzidos para sócios da AMRIGS.
Rua: Vigário José Inácio, 540/901 – Porto Alegre-RS – Fone:
(51) 3224.5791

*CENTRAL DE SEGUROS: disponibiliza uma linha de produtos
especiais para o associados com coberturas 100% planejada:
seguro de automóveis, residências e clínicas/consultórios.
Rua: Riachuelo, 1455/64 - Porto Alegre-RS - Fone: (51) 3224.5583
Seguro de vida e responsabilidade civil. Fone: (51) 9246.0260

*FINANCIAMENTOS: para aquisição de equipamentos ou
melhorias em clínicas e/ou consultórios. Financiamentos até
R$ 48.000,00 com juros pós-fixados: TJLP+4,00% a.a
Rua: Av. Protásio Alves, 560 - Porto Alegre-RS - Fone: (51)
3331.4666

*ORIENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS: como,
onde e o quê precisa para a obtenção de carteira de motorista,
carteira de trabalho, passaporte, visto de permanência, títulos
de especialista e receituários controlados.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

*GRÁFICA: serviços de impressão de receituários, envelopes per-
sonalizados e cartões de visita com, no mínimo, 5% de desconto.

Plano de Auxílio Doença Mensal Temporário
(ADMT) – Novos Valores

FAIXA MENSALIDADE BENEFÍCIO/MENSAL

01 R$ 8,75 R$ 336,00

02 R$ 18,75 R$ 720,00

03 R$ 31,25 R$ 1.200,00

04 R$ 43,75 R$ 1.680,00

05 R$ 56,25 R$ 2.160,00

06 R$ 68,75 R$ 2.640,00

Obs: Inclusões para sócios com até 60 anos de idade!

Ligue CSA AMRIGS 0800.51.4041 para solicitar regulamento.

peu – as belas cidades de Praga, na Re-
pública Tcheca; Budapeste, na Hungria;
e Viena, na Áustria. Serão seis noites de

hospedagem e o valor da cartela para
concorrer é de R$ 49,00. O sorteio será
pela Loteria Federal do dia 13 de maio.

O Dr. Carlos Eurico
Dornelles Cairoli vai
para o México. Ele
ganhou a passagem
para o México, no
sorteio de 28 de

dezembro passado. A
passagem foi entregue

na AMRIGS pelo
Diretor de Finanças
Dirceu Rodrigues,

Diretor de Relações
Associativas e Culturais
Cléber Ribeiro Álvares
da Silva, Janine Maciel
Santiago, da CSA, e
equipe CVC Izabel

Rodrigues e Graziele
Gonçalves.

Acerto com o Leão
Através de sua Assessoria Contábil, a

AMRIGS oferece aos seus associados o
serviço contábil para a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física a pre-
ços especiais. Todo o associado que
precisar organizar, ajustar e fazer sua
declaração de imposto de renda e livro
caixa, poderá solicitar para a Central de
Serviços ao Associado (CSA), aos cui-
dados de Janine, pelo fone:0800514041,
pelo e-mail csa@amrigs.com.br ou di-
reto com a Jaqueline da Assessoria
Contábil no (51)3333-0566 ou 9966-
4785. Disponibilizamos também aos As-
sociados a Empresa Global Contare pelo
tel. (51) 3232-2733.
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Rua: Joaquim Nabuco, 79 - Porto Alegre-RS - Fone: (51)
3228.4040

 *AGÊNCIA DE VIAGENS: Passagens aéreas nacionais e inter-
nacionais com 5% de desconto. Descontos em pacotes turís-
ticos, locação de carros com tarifas promocionais, atendimento
24 horas e mínimo de 20% de desconto em hotéis pelo Brasil.
 Rua: Rua Garibaldi, 116 – Porto Alegre-RS – Fone: (51) 3346.1758

*CENTRAL DE INTERCÂMBIOS: especializada em educa-
ção internacional e turismo jovem. Estágios e trabalhos remu-
nerados no Exterior, carteiras internacionais de descontos,
cursos de idiomas e high school.
Rua: Padre Chagas, 80 – Porto Alegre-RS – Fone: (51) 3346.4654.

* COLÉGIO LA SALLE DORES
Rua. Riachuelo, 800 - Porto Alegre-RS – 10% de desconto
sobre a tabela de preços. Fone: 3212.6222 Site:
www.cnsdores.com.br e-mail: isdores.com.br

*CURSO DE IDIOMAS: cursos exclusivos para crianças, ado-
lescentes e adultos em inglês e espanhol. Em Porto Alegre;
Santana do Livramento; Caxias do Sul; Erechim; Ijuí; Santa
Cruz do Sul e Bento Gonçalves.
CSA AMRIGS (0800.51.4041) para consulta telefones.

*IMÓVEIS: através da parceria com a Incorpore Planejamento
e Construções Ltda empreendimentos comerciais e
residenciais com descontos de 3% na compra do imóvel.
Rua Barão de Ubá, nº 637 – Porto Alegre-RS – Fone: (51)
3333.4477
Somente em Porto Alegre

*CLUBE DO SÓCIO: descontos em cinemas, academias, flo-
riculturas, entre outras.

CNA: 15% de desconto em curso de inglês e espanhol.
Unidades em Alegrete, Charqueadas, Farroupilha, Igrejinha,
Montenegro, Porto Alegre, Santa Maria e Viamão.
http://www.cna.com.br
 

O INTEGRADOR.COM INFORMÁTICA: anuidade de R$120,00
na prestação de serviços em cotações eletrônicas para produ-
tos e serviços de informática - hardware, software e suprimen-
tos. Rua Cel. Vicente, 421 - Porto Alegre/RS F: (51) 3224.6254
- www.ointegrador.com

POUSADA SAN CLEMENTE- Gramado/RS - 10% de descon-
to sobre a tabela. Rua: Bela Vista, 41. Tel: (54) 32861626.
www.sanclemente.tur.br. e-mail:pousada@sanclemente.tur.br

HOTÉIS RISHON: Rua Dr. Flores, 27 - Porto Alegre. 25% de
desconto. Tel: (51) 32281387 - E-mail: hoteisrishon@yahoo.com.br

POUSADA LAGUNA: Rua: Costa Carneiro, 101 - Laguna/SC.
15% de desconto.

POUSADA DA PRAIA: Capão da Canoa/RS - 150m do mar e
4km do centro. 25% de desconto. Tel: (51) 6251199

CLUBE DO SÓCIO PORTO ALEGRE
ACADEMIA:
UP HILL: 10% de desconto para contratos de 3 e 5 meses.
Ginástica, musculação, hidrobike, hidroginástica,
hidromassagem, sauna seca e úmida.
Rua: Jaraguá, 630 - F: 3333.3763
E-mail: academiauphill@terra.com.br - www.uphill.com.br

SALÃO DE BELEZA:
CONFRARIA DO CABELO: 10% de desconto no pgto à vista,
5% à prazo e 3% no pgto à vista dos serviços de estética.
Rua: Quintino Bocaiúva, 114 (sobreloja)

MÓVEIS:
BOMTEMPO: 5% de desconto na compra de móveis (cozi-
nhas, dormitórios, salas, sofás, colchões e decoração para
toda a casa). Av: Goethe, 156 - F: 3388.4004
 

CURSOS

razendo mais uma novidade para seus associados, a AMRIGS está promoven-
do um curso básico para utilização de Palm-tops na medicina, ministrado pelo
Dr. Alessandro Osvaldt, cirurgião do HCPA e do HMV. Será realizado em abril,

no dia o7 (das 19h às 22h) e no dia 8 (das 9h às 12h). Para sócios o valor é R$ 95,00
e para não-sócios é  R$ 190,00, estando incluso material didático e coffee-break.

O curso acontecerá no Centro de Eventos AMRIGS. As inscrições poderão ser
realizadas pelo fone (51) 33392899, através do ramal 285.

O prazo de envio das declarações dos geradores de resíduos de saúde
é até o dia 31 de março próximo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) divulgou uma resolução em abril do ano passado para uma re-
gulamentação ambiental de todos os serviços relacionados com o atendi-
mento à saúde humana ou animal.

Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atenden-
do às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza
urbana. Ao final do mês de março de cada ano os geradores de resíduos
devem enviar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saú-
de (PGRSS). Este deverá ser elaborado por um profissional de nível superi-
or, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART).

Maiores informações com a Assessoria Jurídica da Amrigs.

PGRSS: prazo encerra em 31 de março

QUEM TEM QUE PRESTAR CONTAS
Serviços de atendimento domiciliar, trabalhos de campo, laboratórios

analíticos de produtos de saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se
realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e
somatoconservação), serviços de medicina legal, drogarias e farmácias in-
clusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área
da saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos far-
macêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e con-
troles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde,
serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares;

T

Investindo
na  BolsaPalm-Top  na

Medicina
A AMRIGS está promovendo um

curso com objetivo de capacitar pro-
fissionais para aprenderem a inves-
tir na bolsa de valores. Dividido em
nove módulos, o curso ocorre nos dias
24 e 25 de março, sexta-feira das 19h
às 22h e sábado das 9h às 12h.

Os módulos são os seguintes:
O que é a BOVESPA, Como o Merca-
do Funciona, Opções de Compra, O
Fator Psicológico, O Mercado como
sua Empresa, Ferramentas de um
Investidor, Familiarização Gráfica,
Introdução aos Candlesticks e Es-
tratégias Operacionais.

Para os sócios o curso é gratui-
to e para não-sócios o valor é de R$
300,00. Será realizado pela empre-
sa XP Investimentos no Centro de
Eventos AMRIGS e as inscrições po-
derão ser feitas pelo fone (51)
33392899, ramal 285.
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   EXPEDIENTE

uando o assunto é violência,
imediatamente a maioria das
pessoas imagina os tipos mais

explícitos conhecidos, como as guer-
ras, terrorismo e a violência dos gran-
des centros urbanos. Entretanto, há
um tipo de violação a condição huma-
na que ultrapassa os tempos, não é
uma característica das sociedades ur-
banas em seu reflexo contemporâneo,
nem muito menos um reflexo do meio.
É um tipo de violência muito mais sutil
que, através do seu exemplo, cria as
condições e argumentos para que se
desenvolvam todos os outros tipos de
violência, como se fossem suas própri-
as ramificações. Nas suas raízes está
a impunidade que seria como um agen-
te que abre a cápsula protetora de um
vírus latente, tornando-o então noci-
vo, enquanto a violência, diante da
impunidade, poderia ser comparada a
uma semente plantada em terreno fér-
til que germina e cresce frondosa.

Exemplos dos que governam um
país exercem forte influência na con-
duta dos governados, autorizando de
forma implícita atitudes e transgres-

impunidade
Violência e

Q
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sões ao que determina a lei
e a constituição e, com
isto, tornando possíveis os
demais desdobramentos
chamados comumente de
violência. No momento em
que parlamentares consi-
deram ético apoderar-se
de dinheiro indevido e se
auto-absolvem deste ato
ilícito, o que esperar do ci-
dadão comum que a tudo
assiste e acompanha? Que conceito de
ética e conduta está sendo passado
para as nossas crianças, futuros cida-
dãos deste país? Não será este um dos
piores atos de violência?

Que ato mais violento comete
um governante ao descumprir a lei que
determina as verbas para a saúde pú-
blica, deixando sem assistência as ca-
madas mais pobres da população e
sem esperança os que necessitam de
cuidados e tratamentos e, no momen-
to da campanha eleitoral, repete o re-
frão de promessas para obter votos?

E quanto à violência crescente
que ameaça o cotidiano das pessoas,

aquela das ruas, dos gran-
des centros urbanos, a que
aumenta a insegurança, a
que ameaça o direito de ir
e vir? Apenas o raciocínio
ingênuo pode fazer crer
que a simples prisão de
bandidos seja solução a
para o problema. Eles são
apenas um produto da im-
punidade, o mal maior que
assola este país.

É claro que explicações deste
tipo não reduzem a dor da perda de al-
guém, quer seja por doença que pode-
ria ter tratamento, ou por um assalto
que poderia ser evitado, como é o caso
do Dr. Edison Fiel, amigo e colega mé-
dico, assassinado recentemente na
frente da sua casa. Restam os votos
de sentimentos aos familiares e o de-
sejo de que se juntem a uma luta que
não é contra a violência, e sim, contra
a impunidade.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS

Que conceito de ética
e conduta está sendo

passado para as
nossas crianças,
futuros cidadãos

deste país?
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Alegrete  Presidente: Sandra
Mara Lescano Munró; Alto
Jacuí   Presidente: Luiz
Renato Boff; Vale do Taquari
 Presidente: Protógenes da

C.; Alto Uruguai  Presidente:
Lia Mariza Cerutti
Scortegagna; Bacia
Carbonífera do Jacuí 
Presidente: Nádia Bezerra
Vasconcelos; Bagé 
Presidente: Cledinara
Rodrigues Salazar; Bento
Gonçalves  Presidente:
Vicente Paulo Mendes
Tarragó; Camaquã 
Presidente: Marcelo
Bavaresco Mallmann;
Cachoeira do Sul 
Presidente: André Prochnow;
Canoas Somédica 
Presidente: Helena Wenher;
Carazinho  Presidente:
Carlos Roberto Pavani
Flores; Caxias do Sul 
Presidente: Ricardo Antonio
Boff; Celeiro  Presidente:
Leandro Roberto Oss
Zambon; Cruz Alta 
Presidente: Paulo Ricardo
Nazário Viecili; Dom
Pedrito  Presidente: João de
Deus Teixeira Gonçalves;
Encosta da Serra 
Presidente: Paulo Emílio S.
Morassutti; Erechim 
Presidente:Gilberto Luís
Federle; Horizontina 
Presidente: Armando
Eichkoff; Itaqui  Presidente:
Mara Lúcia Marques Ayub;
Montenegro   Presidente:
Marcos Müller; Noroeste 
Presidente: Maríl ia
Raymundo Thomé da Cruz;
Novo Hamburgo  Presidente:
Andres Kieling; Ameplan  
Presidente: José Emílio
Mendes Lima; Pelotas 
Presidente: Ada Lygia
Macedo de Pinto Ferreira; Rio
Grande  Presidente: Paulo
Neves Figueiredo; Rio Pardo
 Presidente: Iguatemy Carlos

Soares; Rosário do Sul 
Presidente: Luis Adilson
Canez Xavier; Santa Cruz do
Sul  Presidente: Milton
Pokorny; Santa Maria 
Presidente: Janete Gehrke;
Santa Rosa  Presidente: João
Carlos Serafim; Santanense
de Medicina  Presidente:
João Alberto Guerra Filho 
Santiago  Presidente: José
Carlos Ourique de Ourique;
Santa Vitória do Palmar 
Presidente: José Paulo
Rotunno Corrêa; Santo
Ângelo  Presidente: Flávio
Christensen; São Borja 
Presidente: Rogério dos
Santos Rocha; São
Francisco de Assis 
Presidente: Adelfo Antonio
Fumaco; São Gabriel 
Presidente: Ricardo Lannes
Coirolo; São Leopoldo 
Presidente: Solange Seidl
Gomes; São Luiz Gonzaga 
Presidente: José Renato
Guimarães Grisólia;
Uruguaiana  Presidente:
Reinaldo Blanco da Costa;
Vacaria  Presidente: Arivaldir
Borges Oliboni; Venâncio
Aires  Presidente: Claudia
Alves da Cunha; Seccional
Zona da Serra  Presidente:
Edio Fontana.

SECCIONAIS/
SOCIEDADES DO

INTERIOR DO
ESTADO

Jornal Amrigs

V
ítima de assassinato após tentativa
de assalto em frente a sua residên-
cia, faleceu no dia 04 de março de

2006 o Dr. Edison Roberto da Rosa Fiel,
cardiologista que trabalhava no Hospital
Cristo Redentor e na Policlínica Alvorada.

O Dr. Fiel gozava do mais alto conceito
em nossa comunidade face ao seu profissio-
nalismo e conhecimento científico tendo
atendido a milhares de pessoas ao longo
de sua atividade que se reflete na enorme
quantidade de telefonemas e mensagens re-
cebidas pelos seus colegas de trabalho.

Ele foi o primeiro cardiologista a se fixar
em Alvorada, quando iniciou seu trabalhar
na Policlínica Alvorada em 1979. Dois anos
após, ele foi convidado pelos diretores fun-
dadores a integrar o quadro dos sócios-
proprietários da Policlínica, quadro
societário que perdura até esta data.

Março/Abril 2006

A perda do Dr. Fiel
IN MEMORIAM

Além do atendimento clínico, o Dr. Fiel re-
alizava eletrocardiograma (ECG) e MAPA
(Monitoramento Ambulatorial de Pressão Ar-
terial) sendo pioneiro nestes exames em nos-
sa cidade.

Natural de Porto Alegre, o Dr. Fiel con-
cluiu seu curso de Medicina na Universida-
de Católica de Pelotas tendo feito residên-
cia em clínica médica e cardiologia no Hos-
pital Nossa Senhora da Conceição. Traba-
lhou no Hospital Belém e Hospital
Lazzarotto e nos últimos oito anos atuava
no plantão da emergência do Hospital Cris-
to Redentor. Por ironia do destino, neste
mesmo hospital onde fizera plantão até às
20 hs daquele mesmo sábado e ajudara a
salvar diversas vidas, ele veio a falecer ho-
ras depois, apesar de todo o esforço de
seus colegas em salvá-lo.

Dr. Fiel deixa a esposa D. Leonor e os fi-
lhos - Edimilson, estudante do curso de
Medicina e Luana, estudante de Farmá-
cia - e um incontável número de amigos
e clientes devido a sua alta capacidade
técnica profissional e forma sincera e
afável de tratar com as pessoas.

Além da cardiologia, exercia tam-
bém Medicina do Trabalho e, mais re-
centemente, a Acupuntura, curso que
havia concluído no final de 2005, to-
dos eles voltados a proporcionar
melhorias à saúde de nossa população,
objetivo que ele sempre destacava.

Dr. Cláudio Schmitt
Médico do Trabalho,

sócio da Policlínica Alvorada

CARTA

Obrigada,
doutor!

“No dia 08 de março estive
no hospital de Clínicas para re-
alizar uma cirurgia de
videolaparoscopia para retirar
um feto da minha trompa es-
querda. A cirurgia foi realizada
pela Dra. Márcia (médica resi-
dente) aos cuidados do Dr
Ricardo Savaris. O Dr Savaris
foi de extrema paciência e
profissionalismo. Fiquei verda-
deiramente encantada com o
atendimento e principalmente
pela paciência em que ele teve
durante todo o momento co-
migo! Nunca havia me subme-
tido a uma cirurgia antes, esta-
va com muito medo! Quando
ele me encontrou chorando se-
gurou minha mão (naquele mo-
mento que para mim parecia o
fim do mundo), conversou na
tentativa de me acalmar e ficou
segurando minha mão até que
a anestesia fizesse efeito total!

O que quero na verdade é
manifestar todo meu agradeci-
mento e carinho pela pessoa
maravilhosa que foi colocada
em meu caminho naquele mo-
mento de dificuldade que eu
passei!”

 Cristiane Gonçalves
(carta enviada pela paciente à

Amrigs para agradecimento
público)

Dr. Edison Roberto da Rosa Fiel,
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Credenciamento no HED  inicia a parceria

Cecomed-Sener Saúde

Jornal Amrigs

credenciamento dos médicos
do Hospital Ernesto Dornelles
pela CECOMED-RS dá início à

parceria com o Sener Saúde, plano de
saúde de autogestão. Esse foi o resulta-
do de reunião entre os diretores da
CECOMED-RS e do plano de saúde, reali-
zada no dia 15 de março, que operacio-
naliza a parceria definida com os direto-
res da UNIDAS, no final do ano passado.

O

Março/Abril 2006

A CECOMED-RS irá administrar
este processo consolidando este tra-
balho junto a AMHED. A Sener Saúde
disponibilizará o material gráfico e
pessoal de apoio, inclusive o contra-
to com as alterações necessárias e
com o comprometimento da implan-
tação da CBHPM firmado em reunião-
almoço no final de 2005, com o gru-
po UNIDAS.

A CECOMED-RS/ foi criada pela
AMRIGS para facilitar a organização do
trabalho médico junto às operadoras de
plano de saúde e articular a implanta-
ção da CBHPM. O Sener é o sindicato
que aglutina todas as empresas do se-
tor eletricitário e faz parte da UNIDAS.

Essa parceria com o Sener Saúde
será estendida a todo o Rio Grande
do Sul.

Os médicos que prestam serviços
aos planos de saúde devem fazer o
cadastramento no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos em Saúde
(CNES), até 30 dias após o término
do seu contrato com a operadora de
plano de saúde.

Uma proposta de plano de cargos e
salários para médicos do SUS no RS  está
avançando. Em audiência realizada no
dia 20 de março na Secretaria Estadual
da Saúde, o secretário Osmar Terra res-
saltou que o projeto, que atinge os 1253
médicos contratados pelo Estado, está
em fase de elaboração pela equipe téc-
nica da Secretaria e será avaliado pe-
las entidades médicas antes de ser en-
caminhado à Assembléia Legislativa,
em  abril.O presidente do Cremers Luiz
Augusto Pereira aponta que “é impor-
tante que os médicos tenham um plano
de carreira, à semelhança do que exis-
te para a magistratura, valorizando o
médico e incentivando-o a se estabele-
cer no interior. A estabilidade profissio-
nal do médico proporciona maior quali-
dade no atendimento à população”.

A luta do Conselho por um plano de
cargos e salários na saúde pública es-
tadual é histórica. Em agosto de 2003,
a direção do Cremers apresentou uma
proposta de plano de carreira para os
médicos do Estado ao governador em
exercício, Antônio Hohlfeldt, e ao secre-
tário Osmar Terra, com objetivo de in-
centivar os profissionais a se estabele-
cer no Interior, oferecendo-lhes uma
remuneração digna, com possibilidade
de ascensão no serviço público.

A proposta do Cremers tem encontra-
do respaldo na Assembléia Legislativa. Em

Reajuste CBHPM
As entidades médicas naci-

onais solicitaram à Fundação
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (FIPE) um estudo para defi-
nir o índice de correção a ser
aplicado aos valores da CBHPM
a fim de repor as perdas finan-
ceiras de agosto de 2003 até os
dias atuais.

CECOMED-RS
informa: conheça

o TISS
O TISS (Troca de Informações

em Saúde Suplementar) é o mo-
delo unificado para troca de in-
formações que norteará o inter-
câmbio de dados entre operado-
ras e prestadores instituído pela
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Nos Estados
Unidos, um projeto semelhante
foi implantado em 2003, geran-
do, desde então, redução de 38%
nos custos operacionais no mer-
cado de planos de saúde.

O padrão TISS deve ser ado-
tado de forma gradual em todo o
Brasil, a contar do dia 26 de outu-
bro de 2005, data da publicação
da RN 114, que estabelece a
obrigatoriedade da adoção do
TISS. Operadoras e prestadores
terão 270 dias, a partir dessa data,
para implantar o padrão de con-
teúdo e estrutura e o padrão de
representação de conceitos.

Ouvidoria sobre
 Planos de Saúde

A Central de Convênios Mé-
dicos do Rio Grande do Sul criou
uma ouvidoria para registrar as
principais reclamações, críticas
e sugestões dos médicos e dos
usuários em relação aos Planos
de Saúde. A Ouvidoria visa me-
lhorar a relação dos usuários
com os Planos de Saúde e apri-
morar a qualidade do atendimen-
to e serviços prestados à popu-
lação. Qualquer dúvida entre em
contato com a Ouvidoria da
Cecomed-RS: (51) 3339 2899 –
ramal: 135 ou pelo e-mail:
centraldeconvenios@amrigs.com.br

Prazo para cadastramento nos Planos de Saúde
O cadastramento é uma norma da

Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). A data limite para a regulari-
zação dos contratos é 31 de dezembro
de 2006. Sem o cadastramento, os mé-
dicos perderão o vínculo com os clien-
tes dos planos de saúde.

Para agilizar o processo e facilitar o
trabalho do médico, a Amrigs está
operacionalizando o cadastramento atra-
vés da Central de Convênios Médicos
(Cecomed). Basta informar-se com a sra.
Graça pelo tel (51)3339.2899 ramal 135
ou e-mail cecomed@amrigs.com.br.

Cremers busca agilizar plano de carreira

janeiro, o deputado Elmar Schneider com-
pareceu ao Cremers para reafirmar seu
apoio. O deputado Pedro Westphalen,
presidente da Comissão de Saúde da AL,
também se posicionou favorável à luta
do Cremers por entender que um plano
de carreira para os médicos irá trazer be-
nefícios a toda a população.

O movimento ocorre também em âm-
bito nacional. O governo federal apresen-
tou diretrizes para um Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS) no SUS sem dis-
tinção entre os profissionais, todos colo-
cados na rubrica “especialista em saú-
de”. As entidades médicas se opõem a
isso, questionando, entre outros aspec-
tos, que não é possível equiparar um pro-
fissional que se formou em três anos a
outro que estudou seis anos na faculda-

de e teve pelo menos mais dois anos na
Residência Médica. Defendem, por isso,
uma carreira específica para cada profis-
são do setor saúde no serviço público.

As entidades médicas encaminharam
ao Ministério da Saúde as seguintes su-
gestões para o PCCS/SUS: ingresso do
médico no SUS por meio de concurso
público de provas e títulos específicos
em Medicina; regras baseadas na com-
plexidade do ato médico, na responsa-
bilidade diante da equipe e no tempo de
formação em Medicina; sanções finan-
ceiras contra prefeituras e Estados que
não cumprirem o PCCS; evolução na car-
reira mediante tempo de serviço e quali-
ficação permanente, como a obtenção
de título de especialista e participação e
desempenho em cursos reconhecidos.

Secretário Osmar Terra com presidente Luiz Augusto Pereira, vice-presidente Fernando Weber
Matos e corregedor Martinho Álvares da Silva (Cremers),  presidente da Amrigs Newton
Barros e deputado estadual Pedro Westphalen, presidente da Comissão de Saúde da AL/RS.
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Causas da avalanche de cursos médicos
“Só neste início de século foram criados 52 novos cursos de medicina, uma

média de nove por ano, elevando o número de vagas nos vestibulares para
13.365. Até 2008, essas escolas estarão entregando a sociedade cerca de 60
mil novos médicos”.

As causas dessa avalanche estão na LDB, de 20.12.96 e no Decreto n.2.306 de
19.08.97 que proporcionaram condições extremamente liberais para que Estados
e Municípios pudessem decidir livremente sobre a criação de escolas de medicina
e outras na área da saúde. A competência da União fixada no art. 10, inciso IX da
LDB foi limitada exclusivamente ao sistema federal de ensino superior.

Ainda mais, uma mudança sutil feita pelo Decreto n. 1.302 de 08 de novem-
bro de 1994, no apagar das luzes do governo Itamar Franco, tirou do Conselho
Nacional de Saúde a prerrogativa de julgar a necessidade social dos cursos da
área de saúde e emitir parecer específico vetando ou não novas escolas de
medicina. Hoje, o ministro da Educação tem praticamente o poder total e, inde-
pendente de qualquer posição que o CNS venha tomar, poderá aprova-lo em
caráter irrevogável e definitivo.

Alem disso, um levantamento estatístico demonstrou que a maioria dos
cursos recém criados o foi por decisão interna dos Conselhos das Universida-
des particulares. Dos 151 cursos de medicina, 83 são do setor privado (54,96).
Isto prova que o poder político e econômico fala mais alto que a necessidade
social desses cursos.

Nosso entendimento leva a dizer que o Brasil não necessita de mais esco-
las médicas e sim de melhores escolas; não precisa de mais médicos e sim de
médicos bem preparados e qualificados”.

(Trechos de artigo do Dr. ANTONIO CELSO NUNES NASSIF, médico, professor adjunto
e Livre Docente da UFPR, ex- presidente da AMB, do site www.escolasmedicas.com.br)

Brasil é o campeão mundial
com 155 escolas médicas

Mais uma Faculdade de Medicina no RS: o lucro vence o interesse social
decisão do MEC de aprovar a
criação da Faculdade de Me-
dicina da Unisc é lamentável e

em nada contribui para a saúde pública
no país. “Mais uma vez os critérios políti-
cos e o interesse lucrativo falaram mais
alto”, diz o presidente Newton Barros
sobre a decisão do ministro Fernando
Haddad, publicada no dia 15 de março.

Além disso, o presidente da Amrigs
ressalta a contradição do MEC: a Co-
missão Nacional de Residência Médi-
ca, órgão do Ministério, negou pedido
para a Universidade abrir dois progra-

mas de residência, no final de 2005
(seriam duas vagas em Pediatria e duas
em Ginecologia e Obstetrícia), por fal-
ta de condições técnicas. “Se não há
condições de formar quatro residentes,
como é possível criar um curso médico
com 60 vagas?”, questiona Barros.
“Ganha a universidade, perde a comu-
nidade que, mais uma vez, é iludida
com a esperança de que maior núme-
ro de médicos melhora o atendimento
à saúde”.

As entidades médicas gaúchas leva-
ram ao ministro da Educação a posição

País Núm.Escolas População
Argentina 14 37.812.817
Bolívia 10 8.300.463
Brasil 155 187.032.604
Canadá 16 31.902.268
Chile 8 15.328.467
China 150 1.304.967.900
Colômbia 26 41.008.227
Cuba 14 11.184.023
Equador 11 13.183.978
Espanha 27 40.077.100
Estados Unidos 125 278.058.881
França 45 59.765.983
Guatemala 2 12.974.361
India 140 1.079.845.200
Inglaterra e Irlanda do Norte 27 59.778.002
Israel 4 5.938.093
Italia 32 57.715.625
Japão 80 126.974.628
Mexico 56 103.400.165
Nicaragua 3 4.918.393
Paraguai 2 5.734.139
Peru 17 27.949.639
Portugal 5 10.066.253
Russia Federação 58 144.978.573
Turquia 34 67.308.928
Uruguai 1 3.360.105
Venezuela 9 24.287.670

Fonte: AAMC

A dos médicos gaúchos contrária à criação
de novos cursos médicos no RS. O argu-
mento: não existe necessidade social de
mais médicos e se deveria alocar os limi-
tados recursos para qualificar os cursos
existentes, assim como adaptar os currí-

culos às necessidades da saúde pública.
Outro aspecto importante é a preo-

cupação com a mercantilização do en-
sino. Dos 25 cursos criados de 2004 até
agora, por exemplo, apenas dois não
são privados.

DADOS & FATOS
São 155 escolas médicas no Brasil (187 milhões de habitantes); na China são 150

(1bilhão 300 milhões habitantes); na India 140 (1bilhão 79 milhão habitantes) e nos
EUA são 125 faculdades (278 milhões habitantes)

São 25 novas faculdades em 26 meses
O MEC aprovou duas faculdades em 2006 - Unisc e a Universidade Potiguar (RN),
ambas privadas. Em 2005 foram 12 faculdades – 11 privadas e 1 federal – e outras

11 faculdades em 2004 -10 privadas e uma estadual

Unanimidade contra novas escolas médicas
Uma assembléia geral dos médicos do RS, outra dos médicos de Santa Cruz do

Sul e dos médicos residentes, revelaram uma unanimidade: contra a abertura de
novas escolas médicas no RS.
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RALF STEIN, UFPel
Residência em Neurocirurgia

“Achei a prova boa,
mas por ter ques-
tões muito longas
seria melhor dividi-
la em dois dias. É
também uma prova
que, pelo número de
questões limita um
pouco o conheci-
mento”.

CARINA STROBEL, ULBRA -
residência em

Ginecologia
“A prova estava
muito detalhada,
com questões lon-
gas e cansativas. A
parte mais difícil na
minha opinião foi a
cirurgia e a mais fá-
cil a ginecologia.”

CARLOS
RODRIGUES,

UnB - residência
em Clínica

“Foi uma prova bem
feita e estava bem
abrangente. A parte
que achei mais
complicada foi a de
pediatria.”

LEONARDO WIGG PERFETO,
FURG - residên-
cia em Pediatria

“Essa é a primeira
vez que fiz o Exame,
mas já realizei pro-
vas em SC, SP. A pro-
va estava bem aces-
sível e o que eu gos-
to das provas da
Amrigs, que estuda-

va em casa, são os casos clínicos. A
parte mais difícil foi medicina social
e preventiva.”

HELENA BONATO, PUC –
residência em Pediatria

“Para mim, a parte
de medicina social
preventiva estava
mais difícil e a minha
área, é claro, mais
fácil. Achei que a
prova abrangeu
bem o conhecimen-
to que um médico
deve ter, estava de

moderada para difícil.”

Exame Amrigs 2005 registr
mais de 50% de aprov

os 1.154 médicos que realizaram
a prova no dia 8 de janeiro, no
campus da PUC, 646 foram apro-

vados – acertaram 60% ou mais das 100
questões. O maior número de candidatos
cursou a Ufrgs (180), seguida da Funda-
ção Faculdade Federal de Ciências Médi-
cas de Porto Alegre (129). Esse é um dos
dados que emergem deste 34º Exame
Amrigs, que desde 1971 escreve uma his-
tória de credibilidade em exame de avali-
ação do conhecimento médico no país.

O resultado dos candidatos à
revalidação de diploma – egressos de
cursos de medicina estrangeiros confir-
ma uma tendência verificada nos últimos

Resultado Geral
Objetivo no Exame Autoavaliação Residênci

Médica
Candidatos Inscritos 7 1.200
Ausentes 1 114
Presente 6 1.086
Reprovados 5 449
Aprovados 1 637

Relatório final mostra que os candidatos à revalidação 
têm o pior desempenho em todas as área

D anos: um número muito reduzido conse-
gue aprovação. Dos 65 inscritos fizeram
a prova 62 e, destes, apenas 8 foram
aprovados. Eles apresentaram, em mé-

dia, o pior desempenho nas cinco gran-
des áreas do Exame quando compara-
dos aos que fizeram auto-avaliação ou
buscavam ingresso nos programas de

Inscritos: 1272
Presentes: 1154
Ausentes: 118
Aprovados: 646
Eliminados: 508



AIRTON ROBERTO ANDRADE,
ULBRA - residên-
cia em Cirurgia

“Com certeza essa
prova fugiu dos pa-
drões dos outros
anos, como estavam
prometendo. Ficou di-
ferente, mais acessí-
vel, forte em gineco
e pediatria. A prova
exigia conhecimento médico prático”.

Jornal Amrigs
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ANNELISE CORREA
WENGERKIEVICZ, UniVille-SC -

residência em
Clínica Médica

“A prova estava bem
elaborada; a parte
que achei mais difícil
foi a cirurgia e a mais
fácil a clínica. No mais,
a prova não estava
nada fora do comum.”

ARUZA
QUINTANA,

UFRGS - residên-
cia em Cirurgia

“Não foi uma pro-
va com questões
fáceis, mas tam-
bém não estava di-
f íci l .  Uma prova
tranqüila”.

CÂNDIDA VIANA, PUC -
residência em Anestesiologia
“A prova estava bem
elaborada, abran-
geu todos os assun-
tos, bem escrita e
boa de fazer. Em
comparação com to-
dos os concursos
que eu já fiz essa foi
a melhor, com certe-
za. Para mim a parte
mais difícil foi a clínica.”

ra
vação

a Revalidação Total
de Diploma

65 1.272
3 118

62 1.154
54 508
8 646

de diplomas
as

residência médica (veja nos gráficos abai-
xo). Desta vez a maior parte dos candi-
datos fez a sua graduação na Bolívia,
seguido da Argentina.

Contribuição para a medicina gaúcha
Dr. Jorge Lima Hetzel

Encerrado o Exame AMRIGS 2005 faz-
se necessária uma análise cuidadosa do pro-
cesso da sua realização e da sua elabora-
ção. Inscreveram-se 1.272 candidatos entre
os que desejavam auto-avaliação, classifi-
cação para residência médica ou revalidar
o diploma de médico obtido no exterior, sen-
do 65 nesta última alternativa.

Tiveram oportunidade de participar da
organização deste Exame representan-
tes de todas as escolas médicas do es-
tado e de importantes programas de re-
sidência médica. Num período de seis
meses de reuniões regulares foram dis-
cutidos o objetivo da prova, sua
formatação e seu conteúdo. Alguns as-
pectos são muito importantes e devem
ser ressaltados, como a necessidade de
que a prova fosse compatível com os co-
nhecimentos exigidos de um médico re-
cém formado e não de um candidato ao
título de especialista. Esta avaliação é
muito positiva. Das 100 questões, 50
apresentaram um índice de discrimina-
ção alta, muito boa ou boa, 53 um grau
de facilidade muito fácil ou fácil e ape-
nas 12 foram consideradas muito difíceis.
Por outro lado, as questões mais fáceis
foram as que apresentaram maior discri-
minação. Estes números mostram que a
prova foi equilibrada e, realmente,
dirigida para recém formados.

Outra constatação é que os candida-
tos que buscavam a revalidação do diplo-

ma de médico obtido no exterior apre-
sentaram, em média, o pior desempe-
nho em todas as cinco grandes áreas
contempladas no exame quando com-
parados aos que fizeram auto-avalia-
ção ou buscavam ingresso nos progra-
mas de residência médica. Sem dúvida,
este aspecto merece uma reflexão da
classe médica, dos governantes, e mes-
mo da sociedade.

A média menor de acertos foi na área
de medicina preventiva e social, mesmo
considerado que o nível das questões não
foi o mais difícil. Neste caso, talvez a refle-
xão deva ser feita nas escolas médicas.

Outro aspecto positivo diz respeito
ao desempenho dos egressos das di-
versas escolas médicas do Rio Grande
do Sul. Sete delas tiveram seus egres-
sos com média de acertos entre 60 e
64; nas outras três, esta média variou
entre 58 e 54. Estes números demons-
tram um equilíbrio que deve ser sauda-
do. Da mesma forma o fato de que, dos
1.154 candidatos que realizaram a pro-
va, 646 (56 %) foram aprovados com
média igual ou superior a 6.

Desta forma, mais uma vez, o Exame
AMRIGS traz subsídios à reflexão de to-
dos: médicos, estudantes, educadores e
governantes. Esperamos continuar con-
tribuindo e aperfeiçoando o método de
avaliação para manter o desenvolvimen-
to da medicina gaúcha.

Estudar muito é a fórmula
para ser 1º lugar

Mariana Capoani
foi a primeira coloca-
da no Exame Amrigs
2005. Ela acertou
84 das 100 questões
da prova. Com ape-
nas 24 anos, a jovem
formada pela Univer-
sidade de Passo
Fundo (UPF) esco-
lheu a residência em
Radiologia.

Para conquistar o
primeiro lugar no
Exame ela estudou
muito, confessa que
não passou na pri-
meira tentativa e que
mesmo assim dedicou-se tendo como
meta a aprovação. Mariana conta que es-
tudava cinco horárias diárias, mais um
cursinho, mas não esperava ser a primei-
ra colocada. A fórmula para essa conquis-
ta é bem simples, diz a jovem: “estudar,
estudar e estudar muito”.

Antes de se de-
cidir ela realizou
um ano de residên-
cia em Santa Cata-
rina na área Clínica.
Isso porque seu noi-
vo está lá, “mas
percebi que não era
essa o que queria”,
e afirma estar mui-
to feliz na Radiolo-
gia do Hospital
Santa Casa, em Por-
to Alegre “Eu estou
muito bem aqui, é
um hospital com
ótimas referênci-
as... estou apaixo-

nada pela Radiologia”.
Mariana conta que não tinha muita

certeza de que profissão escolher. Mas
diz que quando conheceu um pouco
melhor a profissão de seu pai, o médico
cardiologista Mauro Capoani, se decidiu
pela medicina.
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DANIEL LENZ FARIA CORREA,
UFGRS - residência
em Cirurgia Geral

“No geral, a prova
estava média. As
questões bem ela-
boradas abrangi-
am os temas pro-
postos e contem-
plavam todos as
áreas. Pra mim, a
mais complicada
foi a medicina so-
cial preventiva e clínica médica a
mais fácil.”



Instituição Candidatos

Faculdade de Medicina, UFRGS 180
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre 129
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biomédicas, UFSM 139
Faculdade de Medicina de Pelotas, UFPel 101
Faculdade de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, UCPel 66
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, FURG 57
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, UCS 68
Faculdade de Medicina, PUCRS 105
Faculdade de Medicina, UPF 63
Faculdade de Medicina da ULBRA 97
Escolas médicas do Estado de Santa Catarina 89
Escolas médicas do Estado do Paraná 37
Escolas médicas dos demais estados brasileiros 64
Escolas médicas estrangeiras 77

Distribuição dos Candidatos segundo
a Faculdade de Graduação
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Clínica Médica é a residência
mais procurada em 2005

Instituto Vida Solidária busca
parceiros para projetos prioritários

O Projeto Fumo Zero, a Unidade de
Saúde da Vila São Pedro, o PEC e a Cultu-
ra são os quatro projetos priorizados pelo
Instituto Vida Solidária para a busca de
parceiros. A definição das prioridades ocor-
reu com a organização dos projetos feita
por uma consultoria em responsabilida-
de social. Agora a fase é a de busca das
parcerias que possam disponibilizar re-
cursos através da legislação das ONGs
para o lançamento oficial em maio.

O Instituto Vida Solidária foi criado
em abril de 2005 em assembléia do Con-
selho de Representantes abrigando os
projetos sociais que a Amrigs já desen-
volvia como o Fumo Zero, projeto Vila São
Pedro, os programas de Educação Con-
tinuada, entre outros.

No final do ano passado o Instituto
Vida Solidária recebeu o certificado de
Organização da Sociedade Civil de In-
teresse Público (Oscip), emitido pelo
Ministério da Justiça, qualificando-o a
captar recursos nos setores público e
privado - no caso do setor privado com

a opção do contribuinte abater do Im-
posto de Renda.

No próximo dia 08 de abril uma As-
sembléia Geral Extraordinária vai apre-
ciar e votar o Regimento Interno.

Paralelamente, o Instituto inicia uma
campanha para sensibilizar interessados
em trabalho voluntário a somar esforços
na construção da Vida Solidária. Informa-
ções no site www.amrigs.com.br e email
vidasolidaria@amrigs.com.br

Total de candidatos: 1.272

residência em Clínica Médica regis-
trou o maior número de candida-
tos no Exame Amrigs 2005: foram

366 candidatos no Hospital Nossa Senhora
da Conceição, 298 na FFFCMPA e 194 na
UFSM. Com apenas três inscritos, a Genéti-
ca Médica foi a especialidade que registrou
a menor procura, seguida pela Medicina Fí-
sica e Reabilitação (6). Veja no quadro ao
lado as tendências que o Exame revela.

A
FFFCMPA 49 158 298 55 3 63 13 30 30 49 54 13 57 59 931
Fundação Universitária
Mário Martins  78 78
Hospital Cristo Redentor 6 24  51 81
Hospital de
Pronto Socorro 70 49 119
Hospital Ernesto Dornelles 178 178
Hospital Fêmina 39 39
Hospital Mãe de Deus 105 105
Hospital Materno-Infantil
Presidente Vargas  75 70 145
HospitalNossa Senhora
da Conceição  206  366  48  15 9  34 49  69  30  826
HospitalNossa Senhora
de Fátima 76 96 172
Hospital Pompéia 157 174  22  43 396
Hospital São Vicente
de Paulo 148  168  41 19 20 396
Hospital Saúde 89  92 181
Irmandade Santa Casa
de Misericórdia POA 84 84
Universidade Federal de
Santa Maria- 43 156 194 42 7 18 36 496
Hospital São Vicente
de Paulo – PSF 15 15
Hospital São Vicente
de Paulo – IOT 33 33
TOTAL 92 1.238 1.388 55 49 3 308 35 6 65 30 30 191 54 22 199 222 258 30 4.275

Número de inscritos por Instituição e Especialidade de Residência Médica
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INSTITUIÇÃO

MARCIUS PRESTES, FFFCMPA –
residência em Clínica Médica

“Em comparação com
a prova do Clínicas,
essa prova estava
muito boa, deu uma
noção geral das áre-
as e não exigiu conhe-
cimentos tão teóricos.
Foi uma prova de ní-
vel médio e com boas
questões. Pra mim

obstetrícia e medicina social preven-
tiva estavam difíceis.”
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Uruguai é o 1º país da América
“livre da fumaça do cigarro”

Uruguai tornou-se o primeiro
país da América e o quinto do
mundo “livre da fumaça de ci-

garro” com a entrada entrar em vigor,
no dia 1º de março, de uma rigorosa proi-
bição de fumar em qualquer espaço
público ou privado, incluindo escritóri-
os, shopping centers e corredores de
prédios residenciais até bares, restau-
rantes e cassinos.

A iniciativa é pioneira na América
Latina, segundo o governo uruguaio. A
nova legislação tem como maior
incentivador o presidente Tabaré
Vázquez, um médico oncologista de 66
anos. Segundo o presidente, o tabaco é
responsável pela morte de pelo menos
sete pessoas por dia no Uruguai e acar-
reta gastos anuais de US$ 180 milhões
para o sistema de saúde do país. A esti-
mativa é que um milhão de uruguaios
fumem - o país tem uma população de
3,4 milhões.

O

Em todos os locais, cartazes adver-
tem sobre o veto ao fumo. Para garantir
o cumprimento do decreto, multas pesa-
das serão aplicadas por fiscais do Minis-
tério da Saúde Pública. Proprietários de
restaurantes ou outros estabelecimen-
tos onde forem flagrados freqüentadores

Jornal Amrigs
Março/Abril 2006

Decreto proíbe fumar em locais públicos e multas ultrapassam US$ 1 mil

Com os cumprimentos e votos de sucesso na difícil empreitada, a AMRIGS/
Instituto Vida Solidária vai enviar ao presidente Tabaré Vázquez o Projeto
Fumo Zero desenvolvido pela entidade nos últimos três anos. Como médico,
o presidente Tabaré vai encontrar no PFZ os mesmos argumentos que o fize-
ram declarar guerra ao tabaco no país vizinho ao Rio Grande do Sul. A situa-
ção de fronteira entre o Uruguai e o RS pode servir também de incentivo aos
programas de prevenção ao tabagismo –visando especialmente ao tabagis-
mo passivo-  e de fiscalização.

Amrigs vai enviar Projeto Fumo Zero
ao Presidente do Uruguai

fumando terão de pagar o equivalente a
mais de US$ 1 mil. No caso de a infração
se repetir, o valor da multa dobrará, e, na
terceira vez, o local será fechado por um
período a ser determinado.

Se a infração ocorrer nas escadas,
elevadores ou corredores de um prédio

O Instituto Vida Solidária-Amrigs participou da Jornada da
Cidadania - Feira do Consumidor Legal, um evento que movimen-
tou o Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, dias 15 e 16
de março, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. O
Fumo Zero foi um dos estandes mais movimentados da Feira: no
primeiro dia, em uma hora e 45 minutos, realizou 35 exames,
espirometria e monóxido de carbono, com participação do Dr.
Carlos Vieira, do Hospital Ernesto Dornelles. Além dos exames, a
equipe do PFZ distribuiu material de divulgação alertando a po-
pulação para os malefícios do tabagismo.

O evento contou com Ouvidoria do Cidadão, Feirão dos Im-
postos, Feira de produtos legais x produtos piratas e estandes
reunindo as principais entidades de defesa do consumidor e
ouvidorias de serviços bancários, telefônicos e de energia.

Fumo Zero na Feira do
Consumidor Legal

residencial, a multa recairá sobre o
condomínio. Além disso, como forma
de dissuadir o eventual fumante, os
restaurantes também estão proibidos
de ter cinzeiros. No primeiro dia de vi-
gência do decreto, 200 fiscais do Mi-
nistério da Saúde Pública percorreram
a capital uruguaia, Montevidéu. Nos
dias seguintes, a operação atingiu o
interior do país. O governo também
colocou à disposição dos uruguaios
um número de telefone para denúnci-
as e informações.

O governo afirma que o país pas-
sou a ser o quinto do mundo a proibir
o cigarro em espaços públicos, de-
pois de Ir landa, Noruega, Nova
Zelândia e Butão. Há proibições par-
ciais em cidades como Nova York
(EUA), em 11 Estados americanos, em
nove províncias do Canadá e em paí-
ses como a Espanha.

(Com agências EFE e ANSA)

•Injeção de cimento para

•Ambulatorial com anestesia local assistida

estabilização mecânica
e alívio imediato da dor

FRATURAS DA COLUNA

POR OSTEOPOROSE

VERTEBROPLASTIA:

Dr. Ernani Abreu
CRM 10533

CIRURGIA COLUNADA

C E N T R O D E

Dr. Marcelo Simões
CRM 17508

Rua Costa, 30/603 POA/RS (51) 3230-2728
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om forte atuação política des-
de a sua criação, a Associação
de Médicos Residentes do Rio

Grande do Sul (Amerers) agrega, a par-
tir deste ano, a atualização científica nas
suas atividades. A diretoria identificou na
Amrigs a parceira ideal, pelo seu histórico
científico-cultural e estrutura, e junto com
um grupo de residentes de diversos hos-
pitais de Porto Alegre definiu a missão de
dar início e de manter esse projeto.

As atividades científicas iniciaram
em 07 de março com duas aulas teóri-
cas de renomados profissionais: o Dr.
José Marcus Verri (HCPA), que falou so-
bre “O Uso de Trombolítico no Infarto
Agudo do Miocárdio” e o Dr. Fernando
Kowacs (HCPA) abordando”Cefaléia na
Sala de Emergência”.

Aa atividades ocorrem duas vezes
por mês, sempre às terças-feiras, às
19:30 h. A primeira atividade consistirá
de duas aulas teóricas de 45 min com

Programa de Atividades Científicas da

Amerers/Amrigs
C

Jornal Amrigs
Março/Abril 2006

Durante o ano de 2006, a Socie-
dade Gaúcha de Homeopatia promo-
verá Cursos de Educação Continua-
da em Homeopatia, destinados a mé-
dicos, veterinários e odontólogos ho-
meopatas. Estas atividades já con-
tarão como pontos para a recertifi-
cação do Título de Especialista em
Homeopatia, conforme critérios do
CFM e AMHB.

Nos dias 12 e 13 de maio, sexta e
sábado: Prof. Marcelo Candegabe,
professor de Homeopatia da
Escuela Paschero, de Buenos Aires,
abordará o tema do Método da
Homeopatia Pura e apresentação de
Casos Clínicos.

intervalo para lanche. A segunda con-
sistirá na apresentação de um caso clí-
nico por um residente de uma institui-
ção, cabendo a elaboração diagnóstica
e discussão por um preceptor de outra.

Os diretores ressaltam que não será
cobrada entrada, mas haverá pré-ins-

crição e o participante que obtiver o
mínimo de 75 % de presença ao longo
do ano ganhará um certificado de parti-
cipação em uma atividade organizada
pela Amrigs/Amerers.

Acompanhe a agenda no site
www.amrigs.com.br

Diretores da Amerers recepcionam os médicos residentes na primeira atividade de 2006

Em julho, dias 14, 15 e 16, Jornada
Homeopática da Serra, com a colabo-
ração do Prof. Carlos Mello, discutindo
casos clínicos com seu método de abor-
dagem dos pequenos medicamentos.

O Método Hahnemaniano aplica-
do a casos clínicos agudos e crôni-
cos é o tema de outubro, dias 27 e
28, com o Prof. Claudio Araujo, do
Rio de Janeiro.

Para o desenvolvimento destas
atividades a SGH.está agilizando o pa-
trocínio de laboratórios e farmácias
homeopáticos, para minimizar os cus-
tos para os sócios. Informações com
Ana Paula, tel. (51) 3315-1481 ou e-mail
sgh.rs@terra.com.br .

Homeopatia
Educação Continuada em 2006

UROLOGIA
Jornada de
Atualização

Na sua 18ª edição, a Jornada
de Atualização em Urologia será
realizada de 24 a 26 de agosto de
2006. A promoção é da Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre, juntamente com a
Fundação Faculdade Federal de
Ciências Médicas DE Porto Alegre
e Sociedade Brasileira de Urologia,
com coordenação do Prof. Dr. Cláu-
dio Telöken.

Inscrições e informações pelo
telefone (51) 32148504 ou fax (51)
32148385

CURSOS

ATLS e PHTLS
O Centro de Ensino e Treina-

mento em Saúde – CETS informa
que estão abertas inscrições para
os programas oficiais do Colégio
Americano de Cirurgiões- cursos
ATLS (somente médicos) e PHTLS
(para profissionais da saúde de to-
dos os níveis), bem como para ou-
tros cursos de treinamento em trau-
ma e emergências. Informações tel.
(51) 3383-0573; 3338-6081 ou 9812-
1332 ou www.cets.com.br.

SOGIRGS

Agenda científica
2006 

Porto Alegre
Data Tema
31/03 e 1º/ 04 Infecções em GO
 26/27 Maio Endometriose
23/24 Junho Mastologia
25/26 agosto HAS e Diabete
27/28 Outubro Prevenção em GO

Regionais
Data Local
05/06 Mai Curso SOGIRGS/

Região Noroeste - Ijuí
28/29 Jul Jornada Mercosul –

Bento Gonçalves
5/16 Set Curso SOGIRGS/

Região do Planalto
Médio - Passo Fundo

RESIDENTES

PSIQUIATRIA

19º Ciclo de
Avanços em Clínica

Psiquiátrica
Destaque na programação cien-

tífica do primeiro semestre da Soci-
edade de Psiquiatria, o 19º Ciclo de
Avanços em Clínica Psiquiátrica será
realizado nos dias 02 e 03 de Junho
próximo, no Centro de Eventos da
Amrigs. Acompanhe a programação
completa no site da Sociedade
www.sprs.org.br
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agenda científica 2006 da Soci-
edade de Cirurgia Geral do RS
inicia com o Seminário Hérnia

Inguinal, no dia 25 de março, no Hospi-
tal Mãe de Deus. Em abril o encontro
será sobre Câncer Gástrico, no Hospi-
tal São Lucas da PUC, em Porto Alegre.
Em maio o tema é Obesidade, no Hos-
pital Divina Providência.

Em junho, atividade a ser definida
através da parceria de vários anos com
o Hospital Ernesto Dornelles. E manten-
do a política de interiorização, em Julho
o encontro será em Santa Maria.

A JACAD cresceu e, juntamente com

O tradicional Curso de Especializa-
ção em Acupuntura do Centro de Estu-
dos em Acupuntura (Cesac), que desde
1999 ensina e difunde a acupuntura no
meio médico em conjunto com a SOMA-
RS e Secretaria Municipal da Saúde,
agora chega à Universidade através de
convênio com o Instituto de Geriatria e

Maus tratos na infância em debate

Simpósio Sul-Americano do
Aparelho Digestivo
A as Sociedades de

Gastroenterologia e
Endoscopia, dentre tan-
tas outras, transformou-
se no I Simpósio Sul
Americano do Aparelho
Digestivo, a ser realiza-
do em Bento Gonçalves,
de 03 a 05 de agosto. A tônica será a
presença de palestrantes internacio-
nais de renome, como o Dr. Martin
Karpeh, da Stony Brook State
University of New York, Chefe da
Oncologia Cirúrgica do Stony Brook
University Hospital, que já confirmou

presença. Agende-se !
Consulte o site:
www.ccmeventos.com.br/
gastrojacad

A nova diretoria da
Socigers é formada pelos
Drs. Leandro Totti
Cavazzola (Presidente),

Fernando A.S. Figueiredo (Diretor Admi-
nistrativo) Ricardo Breigeiron (Dir. Cul-
tural Científico), Roberto Menegotto (Di-
retor Financeiro) e Renato Souza da Sil-
va (Diretor de Divulgação).

Acompanhe a programação e notí-
cias pelo site: www.socigers.com.br.

PG da Ufrgs forma
178 alunos em 2005

Os nove Programas de Pós-Gra-
duação da Faculdade de Medicina
da Ufrgs (Cardiologia, Ciências Mé-
dicas, Cirurgia, Endocrinologia,
Epidemiologia, Gastroenterologia,
Pediatria, Pneumologia e Psiquia-
tria) formaram 45 doutores e 133
mestres em 2005, totalizando 178
alunos. A maioria das dissertações
e teses de conclusão resulta em tra-
balhos científicos publicados em
revistas internacionais.

Médicos do Trabalho
O Programa de Pós-Graduação

em Engenharia de Produção com
concentração em Ergonomia, da
Ufrgs, tem formado médicos da So-
ciedade Gaúcha de Medicina do
Trabalho: as Dras. Niúra Noro e Dó-
ris Lazarotto e os Drs. Pedro
Hohmann, José Cavalieri e Dirceu
Rodrigues.

CIRURGIA GERAL

ACUPUNTURA

Especialização agora é com a Geriatria da PUC
Gerontologia (IGG) da PUC. Ao corpo
docente do Cesac, formado por mem-
bros da Sociedade Médica de
Acupuntura, une-se agora o Dr. Emílio
Moriguchi, Prof. Titular do IGG-PUC.

O curso inicia no dia 28 de abril e
ocorre em módulos em um final de se-
mana a cada mês durante dois anos,

com aulas teóricas e práticas, discus-
são científica e de casos clínicos e ela-
boração de monografia.

Com vagas limitadas, as inscrições
estão abertas até dia 15 de abril.

Informações: tel. (51) 3336.8153,
email igg@pucrs www.pucrs.br/igg/
acupun

CREMERS

O Programa Desafios Éticos
promove mais um debate polêmi-
co no dia 31 de março: os maus-
tratos praticados contra crianças,
com a participação do Juiz de Di-
reito do II Juizado da Infância e da
Juventude José Antônio Daltoé

Cézar, do conselheiro do Cremers
Magno Spadari e da pediatra Joelza
Mesquita Andrade Pires.

Nos últimos meses, a imprensa tem
mostrado histórias chocantes de víti-
mas indefesas sofrendo os mais vari-
ados tipos de violência. O Cremers pre-

INFORME-SE

Roithmann conclui
pós-doc

Diretor de Cursos da Academia
Brasileira de Otorrinolaringologia
Secretário da Academia Brasileira
de Rinologia Conselheiro da
ASSOGOT, o Dr. Renato Roithmann
concluiu estágio pós-doutoral na
Universidade de Adelaide, Austrá-
lia, com supervisão do renomado
Professor Peter John Wormald.
Roithmann aprimorou técnicas
endoscópicas avançadas de trata-
mento das doenças do nariz e dos
seios paranasais, assim como cirur-
gia endoscópica das vias lacrimais
e da base do crânio.

Posse na AMEF
Nova diretoria assume para

biênio 2006-2008 na   Associação
dos Médicos do Hospital Fêmina
(AMEHF), com a seguinte composi-
ção: presidente Dr. Jacó
Zylbersztejn; vice-presidente Dr.
Luciano Ferraz Schopf; tesoureira
Dra. Irene Medeiros Dias; secretá-
ria-científica Dra. Mirela Foresti
Jimenes; secretária de eventos Dra.
Maria Emilia Soares; e secretário-
geral: Dr. Ary Martins Batista. A pos-
se ocorreu no dia 21 de março, no
Galpão Crioulo do Hospital Fêmina

A FFFCMPA está completando 45
anos de existência no dia 22 de mar-
ço, com muitas conquistas a comemo-
rar: formou 3.441 médicos neste perí-
odo e atualmente oferece 24 Progra-
mas de Residência Médica, 15 cursos
de especialização lato sensu e três
programas de Pós-Graduação stricto

tende levantar a discussão dos moti-
vos que causam tais fatos e como
encará-los de forma honesta, buscan-
do soluções.

Informações e inscrições gratuitas
pelo tel. (51) 3219-7544 ou pelo e-mail
eventos@cremers.org.br.

PARABÉNS

sensu de mestrado e doutorado reco-
nhecido pela Capes.

Entre as atividades comemorati-
vas destaca-se a do dia 22, quando
o Prof. Ciro de Quadros, egresso da
Faculdade e atual diretor do Albert
B. Sabin Vaccine Institute  (SVI),
nome reconhecido internacional-

mente por seu trabalho no combate
às doenças epidêmicas, receberá o
título de Doutor Honnoris Causa da
Fundação.

A programação de aniversário vai
até o dia 4 de abril com atividades aca-
dêmicas e culturais. Confira no site
www.fffcmpa.tche.br

Fundação comemora 45 anos
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stá em fase de finalização os
questionários que a Comissão
do Sistema Único (SUS), do Con-

selho de Representantes, está elabo-
rando sobre o desempenho do Siste-
ma do ponto de vista dos médicos que
ali atuam e dos usuários, A iniciativa é
da Comissão do SUS, que na primeira
reunião de 2006, dia 11, contou com a

SUS: Médicos são
aliados dos usuários

Ações visam
avaliar o

desempenho
do Sistema e

cobrar soluções
dos gestores

E

Jornal Amrigs
Março/Abril 2006

Sócio, envie seu classificado
para: jornal@amrigs.com.br

ALUGO
Apto em Maceió por temporada totalmente mobiliado,
3 quartos, varandas, sacadas, na Ponta Verde, uma
quadra do mar, tratar com colega tel. (51) 3331.9424
Dra. Enói Carvalho Castro

Turnos de terça a sexta feira em consultório na R. 24
de Outubro 838, sala 809 (Centro Prof. Nobel) com sala
de espera, estac., ar-cond., mobiliada para psiquia-
tras e/ou psicólogos.

Próximo à Redenção e HCPA- apto. 1 dorm., sala c/saca-
da, churrasqueira, pos. solar norte, piso laminado, área
de serviço, Box coberto, ed. Portaria 24h. Aluguel+cond.
R$ 700,00. Tratar Dra. Lívia, tel. (51) 3333.5303(tarde)

Casa exclusiva em Jurerê, frente ao mar, dois pisos,
3 quartos, garagens, churrasqueira, TV a cabo,vista
espetacular. Tel. (51) 3232.4834 e 99862666.

Duas salas com hall para consultório, banheiro priva-
tivo, na Rua dos Andradas 1646 cj.75 Sala/consultório
no centro de Canoas, Rua Muck/201. Tratar tels. (51)
3221.6626/ 3221.0606/ 3221.6615

Turnos em sala equipada para Oftalmologistas e ou-
tra, ao lado, para especialidades clínicas em geral, na
Rua dos Andradas, 1234 conj. 2408. Tratar tel.
(51)3228-3736/ 9965.7678

Consultório - Tardes de 3a e 5a-feiras, com secretá-
ria, ar-condicionado central, três salas e dois banhei-
ros. Av. Azenha, 1678, perto da José de Alencar.
Tel.(51)3217.2651, horário com.

Consultório - Pela manhã, no Centro Profissional Mãe
de Deus. Consultório montado, com secretária. R$
500,00 (txs. incluídas). José de Alencar, 207/503. Tel.:
(51) 3232.2213.

Consultórios em centro médico, endereço privilegia-
do, por turnos, sem investimento inicial, com total
infraestrutura, convênios, estacionamento no local.
Tratar tel. (51) 3029-4774 / 3029-6774.

Consultório totalmente mobiliado. Mostardeiro 157
conjunto 402. Tratar com Verônica. Tel.: 32221906.

Centro de Canoas - turnos ou integral, salas para
gastro, gineco, endócrino, oftalmo e outras; suporte
administrativo, buscando profissionais com visão de
trabalho multidisciplinar. Contatos com Marco F: (51)
9821.5455.

Horário - Em Consultório com 55m², novo, bem deco-
rado, na Luciana de Abreu, c/ secretária, telefone/fax,
computador, internet. Tratar tel. (51) 9155.9030.

Horário - Em Consultório Av. Goethe, alto padrão com
secretária, telefone, ar-condicionado central, linda vista
para Parcão. Telefone: (51) 3332.1177.

Sala - Com divisória, dois banheiros, pia extra,
Andradas, 1781 /16º andar. Com Dr. Raul, telefone:
(51) 9967.6872.

Consultório no turno da manhã, de segunda a
sextafeira, com ar cond. e telefone. No Centro Clínico
Albert Sobrin, na rua Cel. Bordini. Tratar tel.: (51)
3331.1989 à tarde.

VENDO
Aparelho de eletroencefalografia - marca NHION-
KODHEN, modelo 7310, analógico, 14 canais, com
fotoestimulador, ótimo estado de conservação. Preço:
7.000,00 (sete mil reais). Tel. (51) 9662.1045/3311.7183
ou 3331.3101 para visita e exame experimental

Terreno em Florianópolis, sul da ilha, a 10 minutos do
aeroporto, condomínio com excepcional infra-estrutu-
ra, heliponto, canchas esportivas, junto ao mar,
paisagismo e arborização nativa. Tratar (51)
9986.2666/ 3230.2626

Vende-se Dois terrenos em excelente localização no
condomínio fechado Aspen Mountain, em Gramado.
Preço abaixo da tabela. Tratar tel. (51) 3331.6615

Galloper, Mod. 99, TSXLLWB, diesel, 4X4, categoria
micro-ônibus, IPVA pago. Tratar direto com proprietá-
rio tel. (51) 8127.0007

Apto em Torres-RS, com 194 m2, vista para o mar, 4 quartos,
churrasqueira na sacada envidraçada, sala jantar/estar
de 50 m2, no 7° andar.Direto dr.Sergio (51) 632-4747.

Dr. Caetano Carlos Raffa vende câmara de vacinas
semi-nova Mod. 347CV, 400 litros c/ ajuste de tempera-
tura e alarme. Valor R$ 3.000,00. Tratar Tel. 472-5263

No E.5a Avenida - Consultório (Rua Mostardeiro e 24
Outubro), andar alto com 50 m2 mais dois boxes. Mo-
biliado com ar condicionado. Tratar 9993.3377

Consultório com 60 m2, divisórias e armários, apare-
lhos de ar condicionado, na Av. Venâncio Aires em fren-
te ao HPS. Direto com proprietário. Tel. 9979.9117

Videohisteroscópio Storz completo em ótimas condi-
ções e Atlas de Histeroscopia do Hammou sem uso.
Tratar tel. (51) 594.4979 e 9134.2030.

DIVIDO HORÁRIOS
Ofereço horários em consultório bem localizado, no
bairro Moinhos de Vento, com infra-estrutura comple-
ta. Tratar tel. (51)3222.8706/ 9807.0152

Em consultório na Andradas, 1711/701, amplas salas,
duas secretárias. Tratar pelo Fone (51) 3227.5857.

Alugo horários em ótimo consultório ginecológico
completo na Rua Mostardeiro, 265. Tratar tel.(51)
3222.7699/ 3346.5849 (pode ser também qualquer
outra especialidade)

Em consultório na José de Alencar próximo ao Mãe
de Deus com toda a infra-estrutura e garagem. Tratar
tel. 9997.3470.

Ofereço horários em consultório para colegas de
especialidades clínicas, no Bom Fim, com ar cond. e
equipamentos básicos e excelente secretária.
Tel.(51)3312-6589/ 9151.4074.

DIVIDO CONSULTÓRIO
Trabalhe em Equipe Neurologista e médica do traba-
lho procura colegas da Unimed de outras especialida-
des. C/ Dra. Rosemarie tel. (51) 3224.6013.

Divide-se excelente consultório de psiquiatria/psico-
logia, na Amélia Telles 90, com garagem, portaria e ar
condicionado. Tratar com Fernanda ou Guilherme, tels.
(51) 3333.4453 ou 3331.8201.

AGENDAMENTO
De todas suas consultas do mês, por R$ 100,00. Tratar
com Ary - Tel: (51) 3249 1363

participação dos conselheiros Drs.
Stella Maris Scopel Picolli, Paulo
Marroni Silveira, João Carlos Kabke,
Bruno Wayhs e Oswaldo de Paula Bar-
bosa, representante da Sociedade de
Medicina de Rio Grande.

A idéia de realizar várias ações so-
bre o SUS partiu da constatação que
80% da categoria médica e da popula-

ção dependem do SUS.
Além dos médicos, os ques-
tionários serão encaminha-
dos aos hospitais, secreta-
rias municipais de saúde e
do estado, etc.  A previsão
é de que os usuários do SUS
recebam, junto com o ques-
tionário a ser respondido,
um folder ou livreto conten-
do todos os seus direitos
constitucionais e legais na
área da saúde.

O objetivo da Comissão
é deixar claro aos pacien-
tes que os médicos, atra-
vés da AMRIGS, valendo-
se da mais alta
credibilidade entre as ins-
tituições do país – 81% se-
gundo o Ibope, quer ser

Vaga para Caçador- SC – Secretaria de Saúde
Contrato poderá ser por procedimento ou horas atender ao caps ad e pro-

grama de saúde mental. Salário até R$ 5.315,00. Poderá também fazer parte do
plantão médico pronto-atendimento - pagamento por horas. Contato com
saude@cacador.com.br

Acompanhe a oferta de VAGAS PARA MÉDICOS e também anuncie ofertas de
trabalho no site www.amrigs.com.br

aliada da população usuária do SUS
para defender, de forma intensa e or-
ganizada, os direitos da população
brasileira na área da saúde.

Segundo a Comissão, as ações não
visam incriminar ou culpar o SUS como
instituição pública garantida por lei e
com finalidades e objetivos de alta re-
levância social. Deve se fiscalizar, de-
nunciar e orientar as autoridades go-
vernamentais que assumiram a res-
ponsabilidade de gerir o SUS (Poder

Integração das Sociedades e Seccionais
Proposta do Dr. Jair Rodrigues Escobar: que a Comissão de Integração

desenvolverá um trabalho junto  às Sociedades de especialidades e
Seccionais da AMRIGS.

Conselheiros Bruno Wayhs e Stella Piccoli apresentam
as propostas da Comissão do SUS ao plenário

Executivo); o Congresso – encarrega-
do de votar o orçamento da saúde; de-
nunciar, ao Poder Judiciário, quando
os direitos dos cidadãos não são aten-
didos pelo Poder Executivo;  defen-
der o médico no exercício da profis-
são no SUS, denunciando e reivindi-
cando honorários e salários justos;
reforçar e melhorar ainda mais a
credibilidade e imagem pública do
médico pela defesa pública dos direi-
tos do cidadão à saúde.
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le está por trás da maior parte
das atividades de música na
Associação Médica, desde os

primórdios do Recital de Canto Lírico,
que terá a sua 19ª edição este ano. E
exatamente por essa participação foi
o Destaque Cultura 2005 do 22º Con-
gresso Amrigs. Pois a mais nova con-
tribuição do cirurgião plástico Aury
Hibernon Hilário, solista que divide
seu tempo entre a clínica, o
associativismo e os palcos, é a Agen-
da Lírica de Porto Alegre.

A Agenda é uma newsletter eletrô-
nica que além das informações sobre
os espetáculos, possui uma seção de
Avisos e também de Opinião. “A Agen-
da era uma idéia que eu tinha há uns
dois anos e dei início em março do ano

Movimentando o cenário do
canto lírico

LIVROS

Prêmio Livro do Ano
para Franklin Cunha

Na categoria “Crônicas” levou
o prêmio máximo da Associação
Gaúcha de Escritores –Livro do Ano
2005- a obra de
ensaios  “A Lei
Primordial”, de
nosso associa-
do Dr. Franklin
Cunha. O livro
foi lançado na
50ª Feira do Li-
vro de Porto
Alegre, sendo
saudado pelo
então Patrono
D o n a l d
Schuler como
a coroação
do desejo
antigo do Dr.
Franklin: “aproximar a
medicina da literatura...ali a infor-
mação segura e o pulso do
ficcionista se unem”.

E

Jornal Amrigs
Março/Abril 2006

Agenda Lírica de Porto Alegre
é a nova contribuição do Sócio

Destaque AMRIGS

passado. O objetivo é divulgar os even-
tos de música erudita que não são con-
templados normalmente pela mídia”,
explica Aury. São recitais de amadores,
de alunos, na maioria gratuitos,
complementa. Era um espaço que ha-
via à espera de alguém ocupar.

Neste primeiro ano ele tem feito
uma média de cinco agendas por mês.
Como ele é muito articulado na área,
não precisa ir atrás dos eventos, os
próprios participantes ou organi-
zadores encaminham habitualmente
suas programações. ”É um hobby mui-
to agradável e que não dá trabalho”,
define Aury.

Interessados em receber a Agenda
Lírica basta entrar em contato pelo email
aury@clinicacarlosgomes.com.br.

Aury Hilário recebe o troféu Destaque
Amrigs 2005 do então diretor de Relações
Associativas e Culturais Marcelo Zanini

6º Médicos
& Música será

em Maio
Apreciadores e cantores de música po-

pular têm data marcada para o encontro do
primeiro semestre na Amrigs. Será no dia
25 de maio, no Teatro Amrigs, a 6ª edição
do espetáculo “Médicos & Música”. Mais
informações: (51) 3339 2899, ramal 161.

Teatro Amrigs no
Porto Verão Alegre

Com seis espetáculos que atraíram 10.469 especta-
dores em um total de 32 apresentações; este é o balan-
ço da participação do Teatro AMRIGS no Porto Verão Ale-
gre, evento que já está na sua sétima edição. Foram
apresentados, no Teatro AMRIGS, os espetáculos Humor
em Dose Dupla, Bailei na Curva, O Rei da Escória, Ho-
mens de Perto, Manual Prático da Mulher Moderna, Se
Meu Ponto G Falasse.

Grupos Culturais
abertos a novos

integrantes
Com o reinício dos trabalhos para o ano 2006, os

grupos culturais existentes na Amrigs – nas áreas de
música e de teatro - estão abertos à adesão de novos
integrantes. Os sócios interessados devem entrar em
contato com o Instituto Vida Solidária através do tel.
(51) 3339.2899, ramal 161.



ais de 300 calouros de Me-
dicina da UPF, UFSM,
FFFCMPA, UFRGS e PUC-RS

compareceram ao II Encontro dos Ca-
louros, uma recepção que o Departa-
mento Universitário da AMRIGS organi-
za para dar boas-vindas aos jovens que
começam a ter contato com a profissão.
Barulhentos, felizes, eles mudaram a
rotina da Associação naquela tarde de
sexta-feira, dia 17, participando de uma
programação de palestras e oficinas.

Após o almoço e “a guerra de tor-
cidas” com “bandeiraços” entre os
diferentes cursos, todos se reuniram
no Teatro Amrigs.  O presidente
Newton Barros convidou os futuros
médicos a participarem desde já do
associativismo: “o médico para ser
bom tem que ter uma visão além da
medicina. Tem que saber administrar,
acompanhar evoluções, participando
é mais fácil de trocar experiências
profissionais”.

Professor de três faculdades de Me-
dicina, o diretor Científico da Amrigs Luiz
Carlos Corrêa da Silva deixou bem claro
aos jovens: a fórmula para passar no Exa-
me Amrigs é fazer um bom curso, estudar
e estar ligado nas atividades de atualiza-
ção científica que a Amrigs promove.
Enfatizando que a medicina é “a mais
nobre das profissões”, ele arrancou
aplausos dos jovens ao dizer emociona-
do: “façam o que fizerem não consegui-
rão jamais tirar o valor de ser médico”.

Bem-Vindos ao Associativismo Médico

O lado humano dos médicos foi desta-
cado pelo diretor de Exercício Profissional
Antônio Carlos Weston, que cumprimen-
tou cada um pela façanha de ter sido apro-
vado no vestibular de Medicina. E citou uma
frase que ouviu de um professor e nunca
esqueceu: “o paciente perdoa o erro téc-
nico do médico, mas não perdoa a
desatenção. Sejam humanos”, enfatizou.

O diretor do DU, acadêmico Daison
Nelson Ferreira Dias, da UFPel, contou
a história do DU e elogiou a diretoria
por ter  possibilitado a participação dos
estudantes de todas as faculdades de
Medicina do interior. Ressaltou que sua
eleição é uma prova do acerto desta
política da Amrigs.

 Mostrando que a Associação Médi-
ca dedica grande parte do seu trabalho
para a responsabilidade social, a geren-
te executiva Simone Romanenco expli-
cou o projeto do Instituto Vida Solidária,
a ONG criada no ano passado pela
AMRIGS para viabilizar seus projetos nas
áreas de saúde, educação e cultura.

Anfitriões: Simone Romanenco, Antonio Carlos Weston, Newton Barros,
Luiz Carlos Corrêa da Silva e Daison Dias

Daison: a história do DU

Convidados a conhecer a “Casa do Médico”, o entusiasmo toma conta dos calouros no Teatro Amrigs

M


