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Quer saber como deixar
o leão mansinho em 2009?
Utilize o serviço da AMRIGS de Organização e Execução
do Livro Caixa e Declaração de Imposto de Renda.
“O ideal é não deixar acumular a busca por notas e outros papéis
que devem ser procurados o quanto antes.”

O serviço de contabilidade
parceiro da AMRIGS custa
apenas R$ 40,00 até
Dezembro/2008 para fazer a
Declaração de Imposto de
Renda e o Livro Caixa. Já no
período de Janeiro a Abril/2009
o valor será de R$ 70,00.

Aproveite mais esta
vantagem da AMRIGS!
Informações: E-mail - csa@amrigs.org.br
Telefone - (51) 3014.2020

Conselho de Representantes
Em Assembléia Ordinária realizada no
dia 11 de novembro, o Conselho de
Representantes definiu as novas
constituições das Comissões de
Assessoramento à Diretoria de
Assistência e Previdência, de Normas,
de Finanças, de Ensino Médico, de
Exercício Profissional e a Comissão do

SUS. O CR também decidiu suspender
o funcionamento da Comissão de
Integração. Os trabalhos foram
suspensos devido ao bom
relacionamento que vigora atualmente
entre as entidades médicas do Estado.
Abaixo, a lista dos presentes à
Assembléia Ordinária:

Lista de Presenças - Assembléia Ordinária – 08/11/2008
Comissão Diretora
1. Lia Mariza C. Scortegagna
2. João Carlos Serafim
3. Marília Thomé da Cruz /Mirian B. Ferrari
Diretoria da AMRIGS (sem direito a voto)
1. Dirceu Rodrigues
2. Renato Lajús Breda
3. Alfredo Cantalice Neto
4. Jair Rodrigues Escobar
5. Jorge Utaliz Guimarães Silveira
6. Bernardo Avelino Aguiar
(Nº de membros: 09)
Conselheiros Eleitos
1. Armindo Pydd
2. Carlos Roberto Hecktheuer
3. Claudio Schmitt
4. Eloi Alonso Seixas Rorato
5. Enio Paulo Pereira de Araújo
6. Fernando Egidio Batista Oliveira
7. Genaro Laitano
8. Gilberto Pereira Gomes
9. Izaias Ortiz Pinto
10. João Carlos kabke
11. José Carlos H. Duarte dos Santos
12. Lia Mariza C. Scortegagna
13. Luiz Antonio Lucca
14. Luiz Bragança de Moraes
15. Luiz José Varo Duarte
16. Marília Raymundo Thomé da Cruz
17. Mirian Beatriz Gehlen Ferrari
18. Nicolau Laitano
19. Renato Menezes de Boer
20. Roger Lahorgue Castagno
21. Rosa Mary Lech da Silva
(Nº de conselheiros: 27)
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Conselheiros Natos
1. Albino Júlio Sciesleski
2. James Ricachenevsky
3. Roger Lahorgue Castagno
4. Túlio Miguel Schein Wenzel
(Nº de conselheiros: 08)
Ex-Presidentes da AMRIGS
1. Hans Ingomar Schreen
2. Hilberto Corrêa de Almeida
3. Paulo Marroni Silveira
(Nº de ex-presidentes: 07)
Sociedades de Especialidades
1. Dermatologia – Aída Schafranski Libis
2. Geriatria – Rosa Mary Lech da Silva
3. Mastologia – Flávio Cabreira Jobim
4. Medicina do Trabalho – Ricardo Moreira Martins
5. Medicina do Tráfego – Trajano A. Henke
6. Obstetrícia e Ginecologia – Marília Thomé da Cruz
7. Psiquiatria – Hans Ingomar Schreen
(Nº de entidades: 21 convocadas e 01 convidada)
Seccionais
1. Alto Uruguai – Lia Mariza C. Scortegagna
2. Canoas – Itamar Sofia do Canto
3. Noroeste – João Antonio da Silva Stucky
4. Pelotas – Enio Paulo Pereira de Araújo
5. Rio Grande – José Carlos H. Duarte dos Santos
6. Santa Rosa – João Carlos Serafim
(Nº de entidades: 10 convocadas)
Delegados Junto à AMB (sem direito a voto)
1. Anna Maria Costa Aguiar
2. Claudio Schmitt
(Nº de delegados: 06)
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Entrevista

Morte trágica retira líder
do cenário das lutas médicas gaúchas
inda sem uma conclusão da
polícia sobre motivos, o
assassinato do Dr. Marco
Antônio Becker chocou a
comunidade gaúcha. A morte do vicepresidente do Cremers deixou uma
importante ausência nas lideranças
médicas, pois ele era um dos que mais
lutavam pela valorização do trabalho
médico no País.
Liderou diversas lutas em prol dos médicos
gaúchos e brasileiros, estando à frente de
entidades como a Amrigs e, mais
recentemente, o Cremers. Lutou contra a
abertura indiscriminada de faculdades de
medicina e possuia dados preocupantes se
comparados com outros países, sobre a
formação médica. Mais recentemente havia
se pronunciado veementemente contrário à
campanha da ANVISA que “incita o
exercício ilegal da medicina”, segundo ele.
Em entrevista concedida à Assessoria de
Imprensa da Amrigs no dia 2 de dezembro,
dois dias antes de sua morte, o médico
falava sobre este assunto.
Repercutimos aqui então a última
entrevista concedida para a imprensa
provendo o devido eco e a disseminação das
idéias desta importante voz que
abruptamente se calou.
JORNAL AMRIGS – O que há de ilegal
nesta campanha da ANVISA?
DR. BECKER – A campanha da
ANVISA de prescrição de medicamentos
pelo farmacêutico é uma verdadeira

incitação ao exercício ilegal da medicina,
pois somente o médico pode prescrever.
A ANVISA deveria zelar pelo exercício
da medicina dentro das normas
estabelecidas pelo Conselho Federal de
Medicina.
JORNAL AMRIGS – O senhor tomou a
liderança nesta denúncia em todo o
território nacional, como ocorreu isso?
DR. BECKER – Eu fiz a denúncia
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Cremers

A

para que se cesse esta mensagem de
ilegalidade.
JORNAL AMRIGS – A campanha pode
ser tratada como intromissão na área
médica?
DR. BECKER – Isto é uma verdade.
A Agência (ANVISA) está atuando
como outras instituições. Já temos
outros exemplos de exercício ilegal
por parte de profissionais de outras

Dr. Becker teve uma história de lutas em defesa do exercício ético da medicina

oficialmente na sessão do Conselho
Federal de Medicina em novembro e o
presidente da ANVISA estava presente.
Eu defendi que a campanha é
eticamente inaceitável. Eu defendi
também uma ação judicial conjunta das
entidades médicas contra a ANVISA

áreas. Como se não bastasse a
intromissão dessas outras profissões na
medicina.
JORNAL AMRIGS – Mas o senhor vê
um cenário de total afronta à medicina
no Brasil?
DR. BECKER - Este caso – e outros
Jornal Amrigs

tantos – é uma tentativa de vulgarizar o
exercício da medicina. Tem muita gente
no Brasil que pensa que se pode dar
uma medicina de segunda classe para
uma população de segunda classe. O
poder público muitas vezes pensa assim
e isto é um erro grave e uma afronta

tanto para a medicina, quanto para a
própria população!
JORNAL AMRIGS – O Governo pode
estar patrocinando uma política de
desvalorização da atividade médica no
País?
DR. BECKER – Ao invés de valorizar a

atividade médica, criando políticas de
interiorização do médico, o Governo
quer patrocinar que outros profissionais,
de outras áreas, atuem na medicina, isto
é realmente uma tentativa de
vulgarização da atividade médica no
Brasil.

Um lutador
O Doutor Marco Antônio Becker se formou em Medicina pela
UFRGS em 1973. Fez a especialidade de Oftalmologia na
Universidade Complutense de Madrid de 1975 a 1976.
Ainda na Europa, foi estagiário e bolsista do governo francês nos
hospitais Hôtel Dieu, de Paris e Edouard Herriot, de Lyon, de 1976 a
1977. Exerceu a chefia de Serviços de Oftalmologia no Senegal e na
Arábia Saudita, de 1977 a 1979. Foi presidente-fundador da
Sociedade de Oftalmologia (1987 a 1990).
De 1992 a 2005, foi membro do Conselho Diretor da Fundação
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, hoje
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Universidade Federal de Ciências da Saúde. Também esteve na
presidência da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) no
período de 1991 a 1993.
Em Novo Hamburgo, Becker foi vereador do município entre
2001 e 2004, pelo PDT. Foi um dos fundadores do Hospital da
Visão de NH, tendo sido diretor técnico da entidade. Foi o
primeiro gaúcho a assumir a 1ª secretaria do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e o primeiro brasileiro a assumir a
presidência da Confederação dos Médicos da América Latina e
Caribe (Confemel).
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Especial

Luta estudantil mostra força contra
a diplomação de Bacharel em Medicina
No dia 17 de
novembro, cerca de
dois mil estudantes de
Medicina foram para
as ruas de Porto
Alegre, para lutar pela
manutenção do
diploma de médico.
Os protestos, que
também ocorreram
em Rio Grande,
Pelotas e Passo
Fundo, contaram
com a participação
dos alunos de nove
Protesto reuniu mais de três mil estudantes em todo o Estado
das 11 faculdades
médicas do Estado,
entidades médicas do RS (Amrigs,
que promoveram um dos maiores atos
Cremers e Simers) e suas
da história da mobilização estudantil
representações acadêmicas, realizaram,
médica no Rio Grande do Sul.
no dia 30 de setembro na sede do
Em 2007, atendendo ao ato de
Simers, uma Assembléia Geral dos
renovação do reconhecimento do curso
Estudantes de Medicina, onde foi
pelo Ministério da Educação (MEC), 210
decidido o posicionamento público
estudantes da UFRGS e 90 da UFCSPA
contra as medidas impostas pelo MEC.
receberam o diploma de “Bacharel em
Ivan Pedrollo, acadêmico do 4º ano
Medicina”. A mudança causou
de Medicina da Universidade Federal de
insatisfação e gerou manifestações de
Ciências da Saúde de Porto Alegre
contrariedade dos universitários, e na
(UFCSPA) e Diretor do Departamento
véspera do Dia do Médico (17 de
Universitário da Amrigs (DU-AMRIGS),
outubro), culminou em protestos
participou da luta contra a diplomação
públicos realizados na capital e no
de Bacharéis em Medicina. Segundo
interior do Estado, com a participação
Pedrollo, a união entre as entidades da
total de mais de três mil estudantes.
classe médica no Estado e o
Os Centros Acadêmicos das
movimento dos estudantes provocou o
faculdades de medicina, junto às
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recuo do governo.
– A união das
entidades médicas
gaúchas mostrou ao
Brasil que não
devemos tolerar
atitudes que possam
prejudicar o sistema de
saúde brasileiro. Talvez
por termos entidades
atuantes, as melhores
escolas médicas e os
melhores índices de
saúde da nação,
conseguimos chamar a
atenção de todo país.
Perguntado sobre
os médicos que receberam o título de
“Bacharéis”, Pedrollo explicou que a
reversão dos diplomas será feita pelas
próprias universidades.
– Em nota pública, divulgada
recentemente, a UFCSPA e a UFRGS
confirmaram que os alunos poderão
emitir uma nova via do diploma com a
titulação de Médico.
No Rio Grande do Sul, somente a
UFRGS e a UFCSPA seguiram as
instruções do MEC. A mudança da
diplomação apareceu pela primeira vez
em 2006, nas portarias de renovação do
reconhecimento dos cursos destas
faculdades. No dia 13 de novembro, as
Reitorias declararam que voltariam a
utilizar a titulação de médico.

Jornal Amrigs
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Entidades se unem para
homenagear médico psiquiatra
A Amrigs, juntamente com a
Associação Gaúcha de Medicina de
Família e Comunidade, Associação de
Psiquiatria do Rio Grande do Sul, o Grupo
de Implantação do Instituto de Psiquiatria
e Saúde Mental do Rio Grande do Sul Hospital São Pedro e a Sociedade de
Apoio ao Doente Mental, prestaram
homenagem ao Dr. Ellis Alindo d’Arigo
Busnello, pelos seus anos de trabalho
árduo e dedicação às causas da saúde
mental da população gaúcha.
Nascido no dia 07 de maio de 1932,
na cidade de Bento Gonçalves, Dr.
Busnello iniciou na Faculdade de Medicina
na Universidade do Rio Grande do Sul
em 1950. Em 1955, como aluno já

trabalhava no Hospital Pronto
Socorro de Porto Alegre e
iniciou a formação e criação do
Primeiro Curso de Especialista
em Psiquiatria na URGS (atual
Ufrgs). Em 1961 completou a
sua formação Psicanalítica.
Atualmente está na luta para a
criação do Instituto de
Psiquiatria e Saúde Mental do
Dr. Busnello foi prestigiado com a visita
Rio Grande do Sul – Hospital
do médico sanitarista e político Germano Bonow
Psiquiátrico São Pedro – e da
Festas da Amrigs, que esteve
manutenção do ensino de especialização
representada pelo seu presidente, Dr.
do São José do Murialdo, em Medicina de
Dirceu Rodrigues, e pelo Diretor
Família e Comunidade.
Administrativo Renato Breda.
A cerimônia de homenagem ocorreu
no dia 11 de dezembro no Salão de

Artigo

CBHPM, TUSS e Tabela do SUS
O progresso da ciência exige a contínua reavaliação da prática clínica,
de sorte a eliminar os procedimentos obsoletos e incorporar aqueles que,
em razão das melhores evidências disponíveis, trazem benefícios aos
cuidados da saúde.
A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), um processo desenvolvido pela Associação Médica Brasileira
(AMB) e suas Sociedades de Especialidade, com apoio do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e Federação Nacional dos Médicos (Fenam), tem
como objetivo primário a definição dos procedimentos médicos apropriados
para uso clínico.
Na elaboração da CBHPM, o trabalho se desenvolve em duas
vertentes: na Câmara Técnica decide-se quais procedimentos médicos
constantes da Classificação devem ser reavaliados e quais procedimentos
novos, que porventura devam nela ser incluídos, merecem avaliação. Dessa
forma, eles são submetidos primeiramente a uma análise de evidência, de
forma a manter a CBHPM permanentemente atualizada.
A segunda parte do trabalho consiste em hierarquizar o procedimento
e discutir com os pagadores e a agência regulatória sua valorização. A
atualização da CBHPM é um processo complexo e extenso, fatores esses
que não afetam sua dinâmica. Atualmente, a AMB edita a 5ª. edição da
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CBHPM, que representa a integralidade dos procedimentos diagnósticos e
terapêuticos apropriados para uso clínico.
Espera-se para novembro o lançamento da Terminologia Unificada da
Saúde Suplementar (TUSS), que foi elaborada pelo Comitê de Padronização
das Informações em Saúde Suplementar (COPISS), do qual faz parte a
AMB. Este grupo, por unanimidade, entendeu que a terminologia e a
codificação da CBHPM deveriam ser incorporadas ao TUSS e encarregou
Associação Médica Brasileira de sugerir inclusões e exclusões. Ainda que
tenha concordado em fazê-lo, a AMB entende que seria melhor e muito
mais fácil a adoção direta da CBHPM. Os procedimentos constantes na
TUSS fazem parte da CBHPM, porém, na CBHPM há cerca de 500 que
não constam da TUSS.
A Tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) contém os procedimentos
indicados pelo Ministério da Saúde que compõem a cobertura do sistema
público. A AMB acredita que seria também mais acertado para o SUS
incorporar a CBHPM. Somente assim seriam respeitadas às finalidades do
SUS, isto é, oferecer assistência médica integral e universal.
Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente AMB
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Amrigs

Exame Amrigs: Candidatos
compareceram em massa
O Exame
Amrigs/2008, realizado
no dia 9 de novembro,
na PUCRS, contou
com a presença de
1373 candidatos. A
Faurgs registrou 1389
inscrições. Apenas 16
desistências foram
anotadas.
O presidente da
Amrigs, Dr. Dirceu
Rodrigues,
compareceu ao local e
acompanhou a prova,
juntamente com o Dr.
Candidatos durante a aplicação da prova objetiva
Jorge Lima Hetzel,
coordenador do
Pronto Socorro, Conceição, Santa Casa,
Exame Amrigs, e o Dr.
Femina, Cristo Redentor, Presidente
Antonio Carlos Weston, Diretor
Vargas, Mãe de Deus, Fundação Saint
Científico da Amrigs.
Pastous, Fundação Universitária Mário
Este ano a prova serviu como
Martins, Ernesto Dorneles, Beneficiência
seleção para residência nas seguintes
Portuguesa e o Hospital Banco de Olhos
instituições de saúde em Porto Alegre:

de Porto Alegre.
No interior, as
instituições que
utilizaram o Exame
Amrigs para seleção
de residentes foram:
Hospital Geral de
Caxias do Sul, Hospital
Nossa Senhora de
Pompéia, Hospital
Bruno Born e o
Hospital Fátima
(Caxias do Sul);
Universidade Federal
de Santa Maria; e
Hospital São Vicente
de Paulo (Passo
Fundo).
A Faurgs publicou os resultados
finais do Exame Amrigs/2008 no dia 26
de novembro. Confira os resultados no
site http://www.faurgs.ufrgs.br/
concursos/AMRIGS0108/AMRIGS0108Cl
assPRM.asp

Visita de aproximação
O presidente da Amrigs, Dr. Dirceu Rodrigues, foi recebido no dia
13 de novembro pelo Prefeito em exercício de Porto Alegre, Eliseu
Santos, em seu gabinete.
O encontro foi uma visita de cortesia com o objetivo de ratificar a
aproximação da Associação Médica do Rio Grande do Sul com a
Prefeitura Municipal da capital gaúcha.
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UNIAMRIGS

Revista da Amrigs premia Destaque
em Publicações Médicas Gaúchas
Um fato marcante para a Revista da
Como representante, foi selecionado o
Migott, Ionara B. Martinelli, Magda
AMRIGS e para a AMRIGS no ano de
trabalho publicado no volume 52/2008,
Lahorgue Nunes e Lorena Teresinha
2008 foi a realização do evento
intitulado: “Determinantes da
Consalter Geib.
“Destaque em Publicações Médicas
mortalidade neonatal em uma coorte de
A seleção foi realizada pelos Editores
Gaúchas”. Realizado em
Associados da Revista da
16 de outubro, este
AMRIGS (Dra. Sandra
evento fez parte das
Vieira, Dr. Fernando
comemorações da
Kowacs e Dr. Guilherme
Semana do Médico e
Sander) e o Editorteve como objetivo
Executivo (Dr. Renato
apresentar, divulgar e
Borges Fagundes). Com a
homenagear os autores
instituição deste evento a
dos trabalhos mais
Revista da AMRIGS, no
relevantes publicados na
exercício de seu papel, se
Revista da Amrigs, no
propõe a ressaltar a
período de Janeiro de
atuação dos
2007 até Junho de 2008.
pesquisadores no cenário
Foram selecionados
profissional.
para a premiação os
A cerimônia de
O Diretor Científico da Amrigs Dr. Antonio C. Weston entrega o certificado para pesquisadoras premiação ocorreu no
trabalhos originais, com
estrutura metodológica
dia 10 de dezembro,
nascidos vivos em Passo Fundo-RS,
adequada e resultados relevantes para a
com a presença da Diretoria da
2003-2004” da autoria de Cheila Mara
população gaúcha. Foram apresentados
AMRIGS e do Conselho Editorial da
Fréu, Lucia Maria Mottin, Mara Dill
18 trabalhos, todos eles “Destaques”.
Revista da AMRIGS.
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Entidades

Novos membros da Academia
Sul-Riograndense tomam posse
Os quatro novos
Acadêmicos escolhidos pelos
acadêmicos que foram
pares como expoentes de
eleitos pela Academia Sulnossa prática médica", disse.
Riograndense de Medicina,
O presidente da Amrigs
tomaram posse no dia 28 de
Dr. Dirceu Rodrigues
novembro. Entre os eleitos
participou da solenidade,
está o coordenador da
juntamente com os
UniAmrigs, Dr. Luiz Carlos
representantes das outras
Corrêa da Silva. Também
instituições médicas do
foram eleitos os doutores
Estado, o Cremers e o
Paulo Dornelles Picon,
Simers. A Secretaria de
Cláudio Augusto Marroni e
Saúde do RS também esteve
Waldir Veiga Pereira.
presente ao evento.
O Presidente
A cerimônia de posse
Acadêmico Dr. Telmo Pedro
ocorreu no Salão Nobre do
O coordenador da UniAmrigs
Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva foi um dos eleitos
Bonamigo destacou a
Hotel Plaza São Rafael, em
qualidade dos novos
Porto Alegre.
membros.
Concluída a Sessão Solene, iniciou-se o jantar festivo com
"A Academia está feliz por ter acolhido quatro novos
mais de 140 convidados presentes.

“Ser médico é ser bom sem ser perfeito”
Na recepção aos novos membros e em razão do 18º
aniversário da Academia Sul-Riograndense de Medicina, o
presidente da entidade Dr. Telmo Bonamigo lembrou as palavras
ditas pelo primeiro dirigente da casa, Dr. Fernando Pombo
Dornelles, durante a 1ª sessão festiva da casa.
"Ser Acadêmico não é ser escritor, nem ser poeta, embora
tenhamos muitos médicos escritores, poetas e artistas.
Ser Acadêmico é ser médico integrado na sua profissão,
tendo vivido as suas agruras, as suas incertezas, as suas batalhas,
a sua grandeza e suas emoções.
É haver se integrado, uma vida inteira, com aqueles que
sofrem, que pedem nossa caridade, as nossas luzes e o nosso
apoio, porque crêem em nós.
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É ser ético e fiel aos princípios de Hipócrates.
É cumprir seus deveres e contribuir para o progresso da
ciência, cultura e eficiência do ensino médico.
É participar, ontem e hoje, das lutas e dos propósitos da
classe a que pertencemos e que nos honramos dela pertencer,
seguindo os líderes que despontam à custa de seus próprios
méritos e ao peso de seus próprios sacrifícios para mantermos
bem viva a bandeira de nossos ideais.
Ser médico é ser bom sem ser perfeito".
Fernando Pombo Dornelles
20/03/1913

11/01/2008
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AMRIGS

Jubilados de Ouro 2008
Como ocorre tradicionalmente em dezembro, as entidades médicas do Rio Grande
do Sul - Amrigs, Cremers e Simers - se unem para homenagear os médicos que
completam 50 anos de dedicação à medicina, primando pelo bem-estar e qualidade de
vida da população gaúcha.
Desta vez a solenidade do Jubileu de Ouro foi da Associação de Turma da Medicina
de 1958 (ATM 58), que ocorreu no dia 15 de dezembro, no auditório da Amrigs. Os
jubilados e seus familiares e amigos foram recepcionados pelos Drs. Jorge Utaliz
Guimarães Silveira (Amrigs), Cláudio Balduíno Souto Franzen (Cremers) e Nauro José
Aguiar da Silva (Simers) que, juntamente com o Dr. Mauro Antonio Czepielewski, diretor
da Faculdade de Medicina da Ufrgs, compuseram a mesa da Sessão Solene.

Jubilados da Associação
de Turma da Medicina de 1958

Lista dos Jubilados de Ouro 2008
Acemar Dornelles de Freitas - Cachoeira do Sul/RS
Aloyzio Cechella Achutti - Porto Alegre/RS
Anesio Edwino Picinini - Garibalde/RS
Angelo Oliveira Aguiar - Santana do livramento/RS
Antonio Eduardo Ludwig - Porto Alegre/RS
Bernardo Turkenitch - Porto Alegre/RS
Carlos Antonio Lino - Porto Alegre/RS
Carlos Naum Salim - Erechim/RS
Catharina Russell - Porto Alegre/RS
Decio Westphalen Ardenghy - Cruz Alta/RS
Demostenes Jacob Hun Pinto - Porto Alegre/RS
Dirceu Roberto Renck - Porto Alegre/RS
Eduardo Beck Paglioli - Porto Alegre/RS
Ernani Lopes Pedone - Caxias do Sul/RS
Fernando Ferreira Bernd - Porto Alegre/RS
Flavio Artur Sassen - Porto Alegre/RS
Flory Correa Guedes - Porto Alegre/RS
Frederico Arthur Dahne Kliemann - Porto Alegre/RS
Gabriel Niemeyer da Silva Lima - Porto Alegre/RS
Germano Vollmer Filho -Porto Alegre/RS
Haroldo Diez Paiva - Porto Alegre/RS
Hilberto Correa de Almeida - Porto Alegre/RS
Iseu Gus - Porto Alegre/RS
Jacob Angelo Manfro - Osorio/RS
Jayme guilherme muratore - Caxias do Sul/RS
Joao Claudio Ribeiro Marchiori - Viamão/RS
Joao Mendes da Silva - Três de Maio/RS
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Joao Miguel da Conceição - Porto Alegre/RS
Jose Carlos Pereira de Souza - Morro Redondo/RS
Jose Carlos Salgado de Abreu - Porto Alegre/RS
Jose Eugenio Rache Souto - Porto Alegre/RS
Jose Izidoro Peirano Maciel - Porto Alegre/RS
Josef Finkielstejn - Porto Alegre/RS
Mariano Pinheiro Machado - Pantano Sul/SC
Mario Villanova Seixas - Santa Maria/RS
Miguel Levin Piltcher - Pelotas/RS
Natalino Marcon - Bento Gonçalves/RS
Nilo Affonso Milano Galvao - Porto Alegre/RS
Noé Zamel - Porto Alegre/RS
Olenca Maria Sobazak - Porto Alegre/RS
Oneu Prati Molina - Porto Alegre/RS
Paulo Rosendo Barbosa - Porto Alegre/RS
Pedro Luiz Toaldo - Porto Alegre/RS
Raul de Freitas Ribeiro - Porto Alegre/RS
Raul Fernando Leggerini Pereira - Porto Alegre/RS
Semiramis Lehnemann Tannhauser - Porto Alegre/RS
Teresinha de Jesus Rodrigues Diniz - Porto Alegre/RS
Tarso Henrique Bicca Niederauer - Chapeco/SC
Telmo Marques Weber - Porto Alegre/RS
Telvino Antonio Michelon - Porto Alegre/RS
Theodomiro Cesar de Freitas Xavier - Porto Alegre/RS
Tufi Haider - Torres/RS
Victorio Carlos Marsiglia - Porto Alegre/RS
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Especial

Situação da ULBRA
preocupa comunidade gaúcha
Há vários meses a situação financeira da Universidade
Luterana do Brasil vem dando sinais de colapso. Os professores
em geral passaram o ano com seus salários atrasados, problema
que se alastrou aos terceirizados e aos médicos dos hospitais e
do plano de saúde da Universidade. Segundo dados que
circulam na imprensa gaúcha, a Ulbra teria uma dívida de R$ 1,3

grave estaria localizada no hospital de Tramandaí que passará a
receber um aumento considerável de demanda em função da
temporada do veraneio.
Além do desrespeito aos funcionários, professores e
médicos, e o risco de deixar de atender aos milhares de
pacientes que o complexo já atende, outra preocupação

Presidente da Amrigs Dr. Dirceu Rodrigues acompanhou as reivindicações dos professores e alunos da Ulbra

bilhão de impostos com o Governo. Esta dívida agravou a
situação ocasionando o não pagamento dos professores e
médicos que trabalham no complexo que é formado pelas
faculdades, pelo plano de saúde e pelos quatro hospitais, dos
quais três atendem ao SUS. Além disso, estaria faltando
materiais para o atendimento aos pacientes. A situação mais
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acomete principalmente aos acadêmicos que podem ver
fechada a Escola de Medicina. A Associação Médica do Rio
Grande do Sul (Amrigs), através do presidente Dr. Dirceu
Rodrigues, manifestou sua preocupação com relação a esta
questão e ao problema geral da Universidade. Ao lado de
membros das demais entidades que representam os médicos
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Especial

Guerreiro / Ag. AL

somente pelo ingresso de recursos públicos na instituição",
gaúchos, o Cremers e o Simers, Dr. Dirceu Rodrigues manteve
justificou.
uma reunião com a direção do Hospital Luterano, onde estavam
Segundo ele, a Ulbra tem papel importante no cenário do
presentes também acadêmicos da Ulbra e o ex-diretor do
Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas de saúde e
Departamento Universitário da Amrigs, Juliano Lima.
educação. Alberto Oliveira alertou também que pais e alunos
Os representantes das entidades acompanharam as
estão inseguros quanto ao ensino nas escolas e universidades
reivindicações dos professores e alunos diante da perspectiva de
mantidas pela Ulbra. "Há queixas de estudantes preocupados
suspensão das atividades da Faculdade de Medicina da Ulbra. As
com a graduação e o futuro das profissões", detalhou.
preocupações do grupo dirigiram-se principalmente aos salários
O deputado enfatizou ainda que é inadmissível o fato de
atrasados dos médicos e dos demais funcionários, perspectiva
demitir funcionários e pagá-los com cheque sem fundo,
do descumprimento da programação do curso de Medicina e
conforme relato feito pela Federação dos Empregados em
médicos residentes e manutenção dos hospitais abertos à
Estabelecimento de Serviço de Saúde no Estado (Feesers).
população para evitar um problema com elevado custo social.
"Temos assistido à
Amrigs,
atuação
Cremers e Simers
permanente e
acompanham
vigilante das
analisam as
entidades do setor,
dimensões que a
preocupadas com
crise possa ter e
a prestação de
eventualmente
serviços médicos e
possa
hospitalares e
comprometer as
buscando
demais unidades
soluções. Cabe à
hospitalares, em
Ulbra fazer a sua
Tramandaí, Canoas
parte de forma
e Porto Alegre, o
transparente e
que representaria
responsável",
uma falta de
ponderou.
assistência de
Conforme
grande parte da
A Comissão de Saúde e Meio Ambiente foi presidida pelo deputado Alberto Oliveira
dados
população do
apresentados pelo coordenador do Comitê de Reestruturação
Estado.
da Ulbra, a organização detém dívida financeira de R$ 300
milhões e entende que deve outros R$ 350 milhões em dívidas
SOCIEDADE ATENTA
tributárias, ao contrário do cálculo da Procuradoria Nacional da
Fazenda, que avalia a dívida tributária em R$ 950 milhões.
A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul está criando
"Erramos na dosagem de investimentos, usando capital próprio
uma Frente Parlamentar para acompanhar a crise. A definição
e de terceiros. No entanto, estamos trabalhando para modificar
saiu após a realização de audiência pública na Comissão de
o perfil das dívidas, alongar prazos, renegociar com
Saúde e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Alberto
fornecedores, profissionais e prestadores de serviço", comentou
Oliveira (PMDB), que discutiu os problemas enfrentados na
o consultor jurídico Reginaldo Bacci.
prestação de serviços em saúde da Ulbra, no último dia 17 de
Ele explicou também que, com a perda do certificado de
dezembro. "O Parlamento não pode estar ausente deste
filantropia, em setembro deste ano, a instituição não teve mais
debate, pois a sociedade gaúcha está diante de um quadro
direito à renúncia fiscal de cerca de R$ 900 milhões.
inquietante. É necessário encontrar uma solução que não passe
Novembro/Dezembro 2008
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AMRIGS

Inaugurado o Centro Esportivo Amrigs
Foi inaugurado no dia 12 de
novembro o Centro Esportivo Amrigs,
que visa atender à Comunidade Médica
e os demais interessados. Estavam
presentes à solenidade de inauguração
os atuais diretores e os membros da
diretoria anterior, gestão 2005-2008.
O descerro da Placa Inaugural foi
efetuado pelo atual presidente da Amrigs,
Dr. Dirceu Rodrigues, juntamente com o
ex-presidente da Entidade, Dr. Newton

Barros, autor da idéia.
O novo espaço esportivo conta
com uma quadra de futebol de areia,
com dimensões entre 40x24, vestiários e
iluminação para os jogos noturnos.
A quadra irá funcionar das 07h até
as 23h, todos os dias da semana. Serão
atendidos os associados da Amrigs, que
terão descontos para locação, e o
público externo.
Dr. Dirceu e Dr. Newton inauguram Centro Esportivo

Acadêmicos participam da inauguração
do novo espaço esportivo
A inauguração do Centro Esportivo
Amrigs contou com uma partida de futebol
de areia realizada por equipes formadas pelo
DU - Departamento Universitário da Amrigs.
Estiveram presentes os acadêmicos de
medicina da PUCRS e da UFCSPA. O jogo
entre os alunos terminou empatado em
7x7 no tempo regulamentar. A UFCSPA
ganhou a partida na prorrogação, quando
conseguiu marcar o "golden gol". A entrega
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Acadêmicos da UFCSPA receberam troféu do Gerente
Administrativo Financeiro da Amrigs, Ivan Guareschi

da taça do Jogo Inaugural do Centro
Esportivo AMRIGS foi efetuada pelo
Gerente Administrativo Financeiro da
Amrigs, Sr. Ivan Guareschi.
O primeiro gol da nova quadra foi
marcado pelo diretor do DU-Amrigs, Ivan
Pedrollo.
Após a partida, as duas equipes e a
direção da Amrigs confraternizaram em
um churrasco promovido pela entidade.
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Gestão

Reunião IPE-Saúde
• Setembro de 2008 – entre a apresentação e o
pagamento: tempo médio 67 dias.

Avaliação do Processo de Negociação com o Grupo Paritário e
Direção Médica do IPERGS
No dia 13 de novembro aconteceu a reunião do Grupo
Paritário (IPE-Saúde: Amrirgs, Ahrgs, Cremers, Fehosul,
Federação das Santas Casas, Simers e Sindilac), que contou
com a presença de lideranças da área médica e hospitalar
com a Direção Médica do Instituto de Previdência do
Estado. O Diretor Financeiro da Amrigs, Dr. Alfredo Floro
Cantalice Neto, representou a entidade. Entre os pontos
abordados estavam as diversas cláusulas do acordo firmado
com o Grupo Paritário e legitimado pelo art.22 da Lei
Estadual 12.134, de 26 de julho de 2004; alguns dos itens
previamente acordados já foram implantados e outros estão
em fase de implantação e divulgação.

Cláusulas do acordo com o Grupo Paritário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessão de reajuste de R$ 6 milhões.
Pagamentos aos prestadores com prazo médio de 30
dias.
Novos reajustes pontuais a partir de março/2009,
respeitando a sinistralidade.
Implantação do cartão magnético.
Prescrição de medicamentos por princípio ativo.
Credenciamento de PJ (pessoa jurídica) médicos.
Atualização de Tabelas de Material.
Atualização de Tabela de Procedimento (CBHPM) e a
resolução 21/79.
Avaliação de capacidade de leitos.
Ações do uso racional do SADT.
Definições de protocolos.
Redução do Tempo de Permanência e índices de
hospitalização.

Implantação do cartão magnético (PIN-PAD): Será implantado e
instalado pelo Banrisul, que também será encarregado de fazer
o treinamento; terá um custo aproximado entre R$ 400,00 e R$
500,00 com amplo financiamento. A vantagem do uso do
cartão magnético pelos credenciados será na agilização dos
pagamentos, com redução dos prazos.

Fluxo temporal de contas
De setembro de 2006 a setembro de 2008 ocorreu uma
redução de 52 dias entre a apresentação da conta e o seu
pagamento:
• Setembro de 2006 – entre a apresentação e o
pagamento: tempo médio 119 dias.
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Valores pagos pelo IPERGS
• Agosto 2008 – valor apresentado R$ 64,1 milhões /
pagos: 57,1 milhões.
• Setembro 2008 – valor apresentado R$ 70,5 milhões /
pagos: 58,4 milhões.
• Outubro 2008 – valor apresentado R$ 70,1 milhões /
pagos: 66,2 milhões.

Dívidas com os credenciados
• Dezembro 2006 – R$ 149,3 milhões. Pagamento em
102 dias.
• Outubro 2008 – R$ 59,9 milhões. Pagamentos em 28 dias.
Ocorreu uma redução da dívida de R$ 89,4 milhões e a
redução do tempo de pagamento em 74 dias.
Ficou estabelecido um cronograma de pagamentos para
2008 e 2009.
As consultas médicas serão pagas no mês.

Planejamento de contas apresentadas
O cronograma para o ano de 2008 ficou assim acordado:
•

•

•

•

•

25/11 – Calendário normal (hospital)
• 28/11 – Calendário especial :
• Hospital, notas apresentadas de 26/10 a 31/10
• Outros (exceto consulta), notas apresentadas de
16/10 a 31/10
10/12 – Calendário especial:
• Hospital, notas apresentadas de 01/11 a 10/11
15/12 – Calendário especial:
• Outros, notas apresentadas de 01 a 15/11
• Consultas de novembro.
18/12 – Calendário especial:
• Hospital, notas apresentadas de 11/11 a 30/11
• Outros (exceto consulta), notas apresentadas
de 16/11 a 30/11

Nota: Será aplicada a revisão especial em todos os
serviços, exceto consulta. Notas selecionadas para
auditoria técnica devem ser apresentadas dentro do
prazo,além disso, a execução do calendário especial é
garantida para prestadores que já estão transmitindo
eletronicamente as contas (Projeto TEC).
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Gestão
Calendário para 2009
Ficou estabelecido que haverá três datas de pagamentos por mês.
• No mês corrente paga o mês anterior;
• No dia 10, paga todas as notas de todos os prestadores de
1 a 10 do mês anterior, exceto consulta que paga mês
anterior completo;

•
•
•

No dia 20, idem de 11 a 20;
No dia 30, idem de 21 a 30.
Nota: Este calendário será possível para os prestadores do
Projeto TEC.

Inovando o IPE-Saúde
O IPERGS iniciou um novo modo de tratamento das contas de Serviços
Auxiliares de Diagnóstico e Terapia – SADT, comumente conhecidos como
cobrança da TR-35. Agora as contas serão transmitidas diretamente pela
internet, juntamente com o laudo e/ou justificativa do exame ou procedimento.
Esta nova sistemática trará uma agilidade ao processo de pagamento do
IPERGS, pois esta adequação permitirá a adoção do novo calendário de
pagamentos vigente a partir de 2009 (onde o IPERGS efetuará pagamentos nos
dias 10, 20 e 30 de cada mês), além de um maior controle por parte do
prestador e do IPERGS sobre cada cobrança apresentada.
O caminho a ser seguido por cada médico/prestador neste momento é,
inicialmente, acessar as Ordens de Serviço (OS) disponíveis no site do IPERGS.
Deve ler, principalmente, a OS 008.2/2008 e a OS 012.1/2008, com seu anexo.
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Na primeira constam as instruções básicas para solicitar o acesso ao programa,
por e-mail. Após alguns dias, receberá login, senha e um link para download do
programa (salvar em seu computador). Na segunda OS constam os códigos de
honorários para o qual será preciso gerar arquivo PDF para envio conjuntamente
à cobrança.
Um programa que converte arquivos para PDF está disponível também no site
do IPERGS, na parte de downloads. Seu uso é simples, e converte arquivos,
como exemplo, do Microsoft Office Word, para o formato PDF, o qual assegura
a integridade e evita alterações dos dados enviados.
Médicos que efetuam apenas consultas, e não executam procedimentos e
exames em consultório, ainda não precisam solicitar este cadastramento.
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Instituto Vida Solidária Fumo Zero

Palestra da Smed e do IVS destaca
ambientes livres de cigarro
ambientes livres de cigarro. O encontro
foi realizado no auditório da Smed.
A psiquiatra membro da Comissão
de Tabagismo do Projeto Fumo Zero,
Margarida Rodríguez Rodríguez, falou
sobre as doenças e a dependência que o
cigarro causa, bem como a importância
da conscientização das pessoas em lutar
contra o tabagismo. “É um trabalho de
longo prazo. Temos que entender que o
tabagismo é uma doença e que deve ser
tratada. Não é impossível parar de
fumar, é uma questão de tempo, de
interesse, cultura e mudança de hábito”,
explica a médica.
A assistente social e gerente
executiva do Instituto Vida Solidária,
Simone Pedott Romanenco, orientou os
participantes na elaboração dos projetos
Servidores públicos participam das reuniões de conscientização da luta contra o tabagismo
sociais para a elaboração e execução de
ações sociais que visem à promoção de ambientes livres da
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed)
fumaça do cigarro junto às escolas. “A idéia é estabelecer um
e a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), por meio
roteiro para ter um controle do tabagismo no ambiente
do Instituto Vida Solidária, deram continuidade, no dia 17 de
fechado, estabelecendo uma política de restrição”, declara
novembro, aos encontros de sensibilização dos servidores
Simone.
públicos municipais para engajamento na promoção de

Novembro/Dezembro 2008
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Instituto Vida Solidária

Instituto Vida Solidária marca
presença no Dia do Bebê no Parque
A Secretaria Estadual da Saúde realizou no dia 23 de
novembro, o Dia do Bebê no Parque, na Parque Farrouplilha.
A iniciativa abriu a VI Semana Estadual do Bebê, que
transcorreu até o dia 29, finalizando com outro grande
destaque, o V Seminário Internacional da Primeira Infância. A
promoção do evento foi do Programa Primeira Infância Melhor
(PIM), que integra o programa estruturante Saúde Perto de
Você, do Governo do Estado.
O Instituto Vida Solidária, dando continuidade à divulgação
do Projeto Fumo Zero, recebeu com carinho, em stand
próprio, o público que buscava informações também sobre
outros projetos da instituição. A Gerente Executiva do IVS,
Simone Romanenco, representou a Amrigs no evento.
A atividade contou com a parceria dos comitês estaduais
para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância e de
Prevenção da Violência.

Gerente do IVS Simone Romanenco recebeu a visita dos personagens do evento

Doações para as Atividades
do Centro Comunitário Vida Solidária
Para o início das atividades do Centro Comunitário
Vida Solidária, onde funcionará a Unidade de Saúde e o
Programa Brincar e Crescer, cujo atendimento se destinará
a Comunidade Vizinha da AMRIGS, a equipe do Instituto
Vida Solidária está mobilizando recursos e patrocínios
através do comércio de Porto Alegre. O Centro precisa da
doação de fogão, geladeira, microondas, utilitários para
cozinha e ventiladores. A entidade também busca a
aquisição de móveis (mesas, cadeiras) e utensílios para o
local. Para maiores informações, entrar em contato através
do telefone (51) 3014-2017 ou o e-mail
projetossociais@vidasolidaria.org.br.
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Prédio do Centro Comunitário Vida Solidária está tomando forma
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Fora do Consultório

Sarau sobre Noel Rosa une grupos
Médicos & Música e Médicos Atores

Médicos em noite de gala

Os grupos culturais Médicos Atores e Médicos & Música se
uniram no dia 6 de dezembro, para realizarem o Sarau Noel Nos Tempos do Rádio, no Teatro da Amrigs. Em uma noite
ímpar, o espetáculo sobre o sambista, compositor e cantor de

rádio da década de 30 agraciou a uma platéia que ficou
encantada com a apresentação de classe oferecida pelos
médicos, que mais pareciam profissionais da música e do teatro.
Acompanhados pelo músico Toneco da Costa no violão,
Dionara Schneider no piano e Fernando do Ó na percussão, os
médicos interpretaram 12 canções de Noel Rosa. O programa
da apresentação começou com a famosa música “Com que
Roupa” e o encerramento do espetáculo, com chave de ouro,
contou com a participação do público. Juntos, médicos e platéia
cantaram “Pierrô Apaixonado”. A Direção e o Roteiro da
apresentação foi do psicanalista, ator, escritor e dramaturgo Júlio
Conte.
As atividades dos grupos Médicos & Música e Médicos
Atores são promovidas pelo Instituto Vida Solidária, através do
Projeto Receitando Cultura.

Planejamento nos clubes
é destacado na Confraria Gre-Nal
A Confraria Gre-Nal da Amrigs recebeu na noite de terça,
dia 02 de dezembro, o vice-presidente de marketing do Sport
Club Internacional, Jorge A. Avancini, que palestrou sobre
administração e marketing em uma equipe de futebol.
O Diretor Administrativo da Amrigs Dr. Renato Lájus Breda
mediou o encontro, e contou com o auxílio do coordenador da
Confraria, Dr Luis Cézar Souto de Moura. Participaram médicos
colorados, gremistas e o cruzeirista Dr. Carlos Matzembacher.
Os confrades, sempre atentos ao assunto, fizeram várias
perguntas ao convidado. Dentre os temas abordados, Jorge
Avancini destacou que o planejamento é a base de tudo.
– Não podemos fazer nada sem planejar, saber onde
queremos ir e onde queremos chegar. Com o foco bem
definido fica bem mais fácil atingir os objetivos traçados para o
clube – disse Avancini.
Depois de terminado o encontro, o vice-presidente de
Novembro/Dezembro 2008

Marketing do Internacional convidou os Confrades para uma
visita às suítes do estádio Beira-Rio, no mês de março de 2009,
após o recesso de verão da Confraria.

Confrades foram convidados a conhecer dependencias do estádio colorado
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Notícias

Estabelecimentos de saúde têm até 31
de dezembro para cadastro no CNES
Até 31 de dezembro de 2008, todos os estabelecimentos de
saúde que prestam serviço às operadoras de planos privados de
assistência à saúde deverão estar registrados no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
A partir desta data, atendendo à Resolução Normativa (RN) nº
100, de 3 de junho de 2005, alterada pela RN n° 144, de 2 de
janeiro de 2007, a ANS, nos diversos processos de análise de rede
da operadora, não levará em consideração as instalações e serviços
de estabelecimentos de saúde sem esse número de cadastro, o que
pode acarretar a suspensão da comercialização do plano por
insuficiência de rede. A ausência do número de cadastro no CNES
nos contratos celebrados entre operadoras e prestadores
corresponde a infração, com multa prevista no artigo 43 da RN nº
124, de 30 de março de 2006.
Essa medida é necessária, pois a Agência utiliza o número de
cadastro no CNES na identificação dos estabelecimentos que
fazem parte da rede prestadora das operadoras. As informações

extraídas também servem como referência para a análise das
instalações, serviços e recursos oferecidos pelos prestadores
cadastrados pelas operadoras.
Para ajudar na realização do processo de cadastramento dos
Consultórios Isolados (definidos no manual do CNES como: sala isolada
destinada à prestação de assistência médica, odontológica ou de outro
profissional de saúde de nível superior) existentes no país, está
disponível para "Download", no endereço
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Fces2.asp, a versão do
SCNES Simplificada 1.0.11. Esse aplicativo permitirá que o próprio
estabelecimento tenha condições de realizar o seu cadastro, agilizando
o processo e remetendo o mesmo para o gestor do seu município, que
se encarregará de alimentar o banco de dados nacional com estas
informações.
Mais informações sobre o CNES podem ser obtidas no endereço
http://cnes.datasus.gov.br, no menu SERVIÇOS/RECEBIMENTO DE
ARQUIVOS (SCNES SIMPLIFICADO 1.0.11).

IBGE coleta informações sobre
saúde da população brasileira
saúde, número de consultas médicas no ano, utilização de
A pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad 2008,
EDITAL - ELEIÇÕES
2008
medicamentos
de uso contínuo, recebimento gratuito de
promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE,
medicamentos, consultas ao dentista, vacinação, internação e
em todos os Estados brasileiros, começou no final de outubro a
atendimentos no domicílio.
coletar informações em cerca de 150 mil domicílios, os quais
Outra novidade deste ano foi a inclusão de perguntas sobre
compõem uma amostra com representatividade nacional e estadual.
atividade física no tempo livre, no trabalho e no domicílio, que serão
Este ano, o Pnad conta com um suplemento especial sobre
essenciais para a avaliação do grau de sedentarismo da população
Saúde, resultado de convênio com o Ministério da Saúde, que
brasileira.Também há perguntas dirigidas ao fumante diário, ao
aborda temas como o acesso ao atendimento de saúde e
fumante ocasional e ao ex-fumante sobre os produtos do tabaco que
medicamentos, saúde das mulheres, planos de saúde, violência e
emitem fumaça (cigarro, charuto, cigarrilha) e aqueles que não
acidentes de trânsito, realização de exercícios físicos e características
emitem fumaça (rapé, fumo de mascar etc). Aproximadamente 50
do tabagismo.
mil domicílios responderão à Pesquisa Especial de Tabagismo. Serão
O suplemento saúde, com 163 perguntas, está investigando o
91 perguntas sobre o hábito de fumar, as tentativas e os métodos de
cadastramento dos domicílios na unidade de saúde da família, a
parar de fumar, o fumante passivo, a exposição à mídia relacionada ao
existência de doenças como hipertensão, asma, diabetes,
tabaco, entre outras.
depressão, cirrose, entre outras, além da cobertura de plano de
A divulgação dos resultados da Pnad 2008 será no próximo ano.
saúde, valor da mensalidade do plano, acesso aos serviços de
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Serviço para os Sócios

Médico destaca satisfação
com serviços oferecidos para sócios
Sempre procurando oferecer o melhor para os seus associados,
a Amrigs procurou saber de um dos seus sócios se os serviços
conveniados atendiam às suas necessidades. Precisando de assessoria
contábil, o cirurgião oncologista (cirurgia de cabeça e pescoço)
Marcos André dos Santos recebeu a indicação da Amrigs para utilizar

os serviços prestados pela contadora Jaqueline Rychescki. O primeiro
contato com a profissional foi em abril de 2007, com o fim de declarar
o Imposto de Renda daquele ano. Segundo o médico, os resultados do
trabalho já surgiram nos cálculos iniciais do imposto a pagar. Abaixo, o
seu depoimento.

Os serviços da contadora foram de extrema importância na organização do meu Imposto de Renda, assim como da minha esposa. A Jaqueline fez
nossos gastos com impostos sofrerem uma redução significativa, dentro do permitido pelas leis fiscais. Além disso, ela nos presta sua assessoria contábil
mensalmente, organizando nossos tributos tanto da pessoa física como da pessoa jurídica.
Este tipo de relação profissional que a contadora tem com seus clientes permite que possamos nos dedicar à nossa profissão com mais
tranqüilidade, sem a preocupação de termos que organizar nossa documentação fiscal, fazer cálculos relativos ao IR, cumprir prazos, filas de bancos e de
órgãos públicos e todas as atividades contábeis que um profissional da área exerce com muito mais propriedade do que nós, médicos.

Serviços Conveniados
ADMT - Auxílio Doença Mensal
Temporário
FAMRIGS - Fundo de Assistência
Sócio da AMRIGS
OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS:
“Onde e o Quê” Informações
(51) 3014.2020
SERVIÇOS COM DESCONTOS:
ACADEMIA
• Bio Fitness - Fone: (51) 3231.6368
• Body One Club Fone: (51) 3061-5021
• Pro Gym - Fone (51) 3222-5589
• VIP Academia Bela Vista Fone: 3333.3763
ADVOCACIA
• Andrade Madeira Assessoria Gratuita
para o Exercício Profissional
Fone: (51) 3330.9077
• Daisson Porta Nova Previdência ou
INSS - Fone: (51) 3224.5791
• Campos Advocacia Área Tributária e
Fiscal - Fone: (51) 3019.9913
• Bruno Roberto Neher Filho Planos
Econômicos
Fones: (51) 9943.5144/3247.0848
• Saloá Karime e José Naja Neme da
Silva e Advogados Associados - Fone:
(51) 3331-6044
AGÊNCIA DE VIAGENS
• Alliance Hotéis e Turismo Fones:
2111.7855/21117844
• Maragogi - Fones: (51) 3243-2310 e
(51) 9969-1860
• Official Turismo - Fone: 3012.7006
• STB - Fone: (51) 3022.1617
ALIMENTAÇÃO
• Cordeiro Pedras Altas (Cortes
Especiais de Carne de Cordeiro)
Fone: 3013.5007

Novembro/Dezembro 2008

• Il-Quisi - Fone: (51) 3072-0555
• Pizza Hut - Fone: (51) 4002-6565
ARQUITETURA
• Dreher & Dure Fone:
3227.1027/9956.9765 - Espec. em
Alvará de Saúde
ASSESSORIA DE MARKETING
• Up and Go Tecnomarketing Ltda –
Fone (51) 3029-9912
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
• Novodonto (Somente POA)
Fone: 3214.5600
• Uniodonto - Fone: 3225.7671
BELEZA
Estética Só Para Homens Fone:
3346.1222/9993.6655
CASA NOTURNA
• Barbazul - Fone:3331.6180
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS
• Racon - Fone: 3328.4122
CONTABILIDADE
• Jaqueline Rychescki
Fone: 3333.0566
DANÇA
• Ballet Vera Bublitz
Fone: 3333.3257
• Escola de Dança e Ginástica
Chemale - Fone: (51) 3332-0057
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
• Converte Balanças
Fone: 3022.6272 - Fax: 3029.2732
• Vida Ativa Monitores de Freqüência
Cardíaca
Fone: 3225.0170/8412.2339
• ARTMEDICAL - Fone: 3231-5741
ESCOLAS
• Colégio La Salle Dores
Fone: 3212.6222
• Colégio La Salle Santo Antônio Fone: 3223.1078
FARMÁCIA

Quíron - Fone: 3230.3200
FESTAS
• Espaço Encantado Fone: 3029.9069
• Megafesta 1 - Fone: (51) 3342-9200
• Megafesta 2 - Fone: (51) 3352-2737
FINANCIAMENTOS
Banco do Brasil (BBCOOPERFAT)
Financiamentos de até R$ 100.00,00
com juros préfixados: TJLP+4%aa;
Fone: 3014.2020
FUNERÁRIA
Funerárias Reunidas
Fone: 3223.2699/3223.9976/
9188.3898
GRÁFICA
• Brasul - Fone: (51) 3029-2099
• Print House - Fone: 3225.5194
HOTÉIS
• Atlantica Hotels Internacional Fones: (51) 3323-9300 ou (51) 21179008
• Confort Hotels International - Fones:
(51) 3323-9300, (51) 2117-9008 e (51)
2117-9001
• Continental Business - Fones: (51)
3027-1600 e (51) 3027-1616
• Coral Tower - Fones: (51) 33382811 ou (51) 3226-5536
• Everest - Fone (51) 3215-9500
• Hotel Continental Canela - Fone:
(54) 3282-2600
• Holiday Inn - Fone (51) 3378-2727
• Hotel Iraí - Fone (55) 3745-1111
• Hotel L’Hermitage Fone (54) 3286-1270
• Morro da Silveira Eco Village Fone (48) 3354-1740
• Pousada da Praia - Fone (51) 3625-1199
• Pousada Laguna Fone (48) 3644-5809
• Rede Master - Fone (51) 3027-5711

• Rishon - Fone (51) 3228-1387
• Ritter Hotéis - Fone (51) 3328-4044/
3210-4000
• Rondinha Hotel - (51) 3606.1166
• Scaini Palace Hotel - (48) 3526.1266
• Sheraton Porto Alegre - (51)
2121.6000
IDIOMAS
• Brasas - (51) 3028-1616
• CCAA 30% de desc. no 1º
semestre - 10% nos seguintes
www.ccaaa.com.br
Fones: 3371-3770/ 3311-1954/ 32115666/ 33418064
IMÓVEIS
• Leindecker Soluções Imobiliárias Fone: 3022.3000
• Seuimóvel Consultoria Imobiliária Fone: (51) 3395-5311
INFORMÁTICA
• 1001 Recargas de Cartucho Fone:
3219.1001
• Winner - Fone: (51) 3249-3666
LAR E CONSULTÓRIO
• AJL Ar Condicionado
Fone: 3328.2500
LAZER
• GNC Cinemas Ingressos. Info pelo
tel 3014.2020
• Unibanco Arteplex
Fone: 3014-2020
LIVRARIA
ARTMED - Fone 0800-703-3444/
3027-7000
MODA
Clarice Innig
Fone: 3332.1036/3333.5426
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
• Informar Gerência de Documentos
e Informações Ltda Fone: 3029.7042
Fax: 3013.7041

PLANO DE SAÚDE
• Unimed todo o RS Info
Fone: 3014.2020
PREVIDÊNCIA
• BBPREV Fone:
3343.8859/9915.5939 c/ Fábio
RECURSOS HUMANOS
• Labore (Gratuito) Fone: 3341.3530
SEGURANÇA
• Startrac - Localização,
monitoramento e bloqueio
de veículos Fone: 3024.1900
SEGUROS
• Rede Sul Corretora de Seguros
Fone: 3392-6680
SERVIÇOS MOTO BOY
• PR Moto Service - Fone: 3024.2484
A partir de R$ 4,00
SPA URBANO
• One Day Spa - Fone: (51)
3061.8281
TECNOLOGIA AMBIENTAL
• Ambientuus - Fones: (51) 9729-7404
e (51) 9354-7441
VEÍCULOS
• JL Chagas Centro Automotivo Fone: 3012.1717
• Sbardecar - Fone: 3342.7777
O GNC Cinemas inaugurou no shopping
Iguatemi seis novas salas de cinema. São
cerca de 1,5 mil lugares, construídas no
modelo all stadium. Sócios Amrigs pagam
R$ 8,00 o ingresso.
Estamos em negociação com o
CINEMARK , ingressos a preço de
R$ 9,00 - Novas Salas no Barra
Shopping.
Veja também Serviços em Caxias do Sul,
Novo Hamburgo, Santo Ângelo, São
Leopoldo em www.amrigs.org.br
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Nova diretoria assume a Assogot
Em animado
Jornada Sul Brasileira
jantar, realizado dia 6
de
de dezembro último
Otorrinolaringologia,
na Sede AMRIGS, a
tradicional evento que
ASSOGOT –
reúne o Paraná, Santa
Associação Gaúcha
Catarina e Rio Grande
de
do Sul. O evento terá
Otorrinolaringologia –
lugar de 17 a 19 de
trocou de diretoria.
agosto próximo, no
Eleito em novembro
Hotel Serrano, em
último, Gerson Schulz
Gramado e estão
Maahs recebeu, das
sendo esperados,
mãos de Adamastor
trezentos
Guimarães, o novo
profissionais.
mandato de dois
Além de Gerson,
anos.
fazem
parte da
Adamastor e Gerson no
momento em que a diretoria da ASSOGOT trocava de mãos
A associação
diretoria os colegas
gaúcha, muito
Jorge Augusto Hecker
respeitada pelas congêneres do resto do país, é tida como
Kappel, Marcelo Zanini Corrêa, Josué Vanius Hoewell, Eduardo
exemplo de organização e tem servido de modelo em vários
Otávio Hausen, Clarissa Dalpizzol Castagno, José Faibes
estados brasileiros.
Lubianca Neto, Sady Selaimen da Costa, José Seligman, Gilberto
O grande desafio da nova diretoria será a realização da
Luiz de Mesquita e Alberto Alencar Nudelmann.

Campanha de Alerta
do Câncer de Mama
No dia 30 de novembro, foi realizada a campanha de Alerta sobre o
Câncer de Mama. Por uma Iniciativa da SBM (Dr. Felipe Zerwes Presidente/RS) e da Secretaria de Saúde do Estado (Dra. Sandra
Cocaro), a atividade aconteceu no Parque Farroupilha e contou com
a apoio dos voluntários do IMAMA, PUC, HCPA e Santa Casa (Liga
de Combate ao Câncer).

Curso de Especialização em Homeopatia
A Sociedade Gaúcha de Homeopatia estará promovendo na Amrigs, nova turma de especialização em homeopatia para Médicos
e Veterinários. A duração é de 1.200 horas-aula, com prática desde os primeiros meses. Este curso capacita à prova de título de
especialista e está previsto para iniciar março de 2009. Atenção sócio: Entre em contato pelo fone (51)30142025 ou e-mail
relacoesassociativas@amrigs.org.br para atualização de cadastro e e-mail.
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Venha ficar no centro
dos melhores eventos.
O Centro de Eventos AMRIGS tem tudo o que você precisa para realizar
com sucessoo seu evento. Toda uma completa estrutura está disponível
para empresas e pessoas físicas, associadas ou não.
Venha conhecer de perto as nossas instalações.

• Teatro climatizado com 700 lugares,
camarim, sonorização e iluminação;
• Auditório para 290 pessoas;
• Salão de festas para até 700 pessoas;
• Área de Exposição;
• 7 salas (de 35 a 135 pessoas)
• Estacionamento e segurança
monitorados por câmeras;
• A melhor localização;
• Acessibilidade.

50%
para sócios
25% acadêmicos e residentes
de desconto
para sócios efetivos

Centro de Eventos AMRIGS
Av. Ipiranga, 5311 - CEP 90610-001 - Bairro Partenon - Porto Alegre/RS
Fone (51) 3014.2001 ou (51) 3014.2021 - nucleoeventos@amrigs.org.br - www.amrigs.org.br

Que em 2009 não
esqueçamos as lições
mais importantes da vida:
amor ao próximo,
humildade
e respeito.

Boas Festas e
Feliz Ano Novo!

