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Residência Médica: A mais importante e tradicional

prova na área da saúde para seleção dos programas

de residência médica do RS.

Autoavaliação: Autoavaliação para universitários

a partir do 4˚ ano de medicina e médicos que desejam

testar seus conhecimentos.

Importante: Associados AMRIGS beneficiam-se com até

70% de desconto.
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Período de Inscrição: 01/09 à 17/10 de 2011

Prova: 27/11/2011

Locais da Prova: Caxias do Sul, Passo Fundo,Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria.

Informações: (51) 3014.2015

exame@amrigs.org.br

www.amrigs.org.br
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Desafios constantes

Foram três anos de intenso trabalho. Precisávamos afinar metodologia e pro-
cessos. Definir prioridades e estratégias. Na diretoria, perfis diferentes fizeram –
e fazem, a diferença na tomada de decisões. Os colaboradores entenderam,
rapidamente, onde queríamos chegar. E a nossa linha de chegada, que
comemoramos coletivamente ao assumir, no dia 15 de outubro, mais uma
gestão, é o grande rito de passagem. Esse momento, um divisor de águas entre o
que foi – o empenho dedicado, e o que virá, nos traz novos desafios.
E então, o que esperar dos próximos dias, meses e anos? A mesma dinâmica que
nos manteve com a responsabilidade de dirigir essa entidade: investir em
conhecimento científico, rever processos de forma constante; admitir erros,
vulnerabilidades mas, acima de tudo, continuar acreditando.
E acreditar faz toda a diferença. Mais ainda quando discurso e prática andam
juntos. Foi assim que nos envolvemos com necessidades da nossa sociedade – a
exemplo da nossa nova luta, a segurança no trânsito. Em apoio à SBOT
abraçamos essa causa. Um contador de vítimas do trânsito no País foi instalado
em frente a nossa sede. Organizamos um seminário para aprofundar e dividir
conhecimentos. Abrimos uma porta – aquela voltada para a vida.
Em termos práticos, equilibramos contas. Apoiamos as lutas das entidades co-
irmãs. Sediamos importantes eventos sociais e científicos. Proporcionamos
entretenimento para a comunidade com os espetáculos tidos no nosso Teatro.
Inauguramos uma semana do médico repleta de novidades, muitas delas
inusitadas - parabéns a todos os envolvidos.
Lançamos o I Prêmio AMRIGS de Jornalismo – Troféu Moacyr Scliar. Nos unimos
aos formadores de opinião para conceder informação de credibilidade à
sociedade; estivemos ao lado da classe médica em momentos difíceis.
Paralisação por conta de divergências junto às operadoras dos planos de saúde;
honorários médicos. Apoio à PEC 29, entre tantos outros acontecimentos de igual
importância.
Visitamos e levamos capacitação aos municípios gaúchos. Fomos ouvidos e
levamos esclarecimentos aos gestores de saúde também. Abrimos as portas da
nossa entidade!
Geramos ações a partir de relevantes contribuições dos nossos conselheiros. Por
fim, fizemos muito, em muito pouco tempo.
Os próximos desdobramentos serão, com certeza, ainda mais eficientes: estamos
ainda mais preparados e maduros. Comemoramos 60 anos de AMRIGS e 40 do
nosso estimado Exame. Que venham os desafios e que permaneça o mesmo
espírito: o de fazer mais e melhor.

Dr. Dirceu Rodrigues
Presidente da AMRIGS

Sumário
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As eleições para a gestão 2011-2014 da

AMRIGS foram realizadas no dia 25 de

agosto, onde foram escolhidos os

membros da diretoria, delegados junto à

AMB e conselheiros. A votação foi feita

em urnas espalhadas em Porto Alegre e

Alegrete. Nas outras localidades o voto

foi por correspondência.

A Chapa Participação, vencedora do

pleito, tinha o nome do Dr. Dirceu Ro-

drigues como candidato à presidência.

Assim, por mais três anos, os destinos da AMRIGS foram

confiados ao Dr. Dirceu e seus pares na diretoria que tomarão

posse em outubro, juntamente com os 15 membros eleitos

para o Conselho de Representantes AMRIGS.

A Comissão Eleitoral, composta pelos

doutores Genaro Laitano e Ricardo

Moreira Martins e coordenada pela Dra.

Aída Schafranski Libis, concluiu a

apuração dos votos no dia 8 de setem-

bro. A promulgação dos resultados, a

diplomação e posse da diretoria e

conselheiros eleitos acontecerão em

Assembleia Extraordinária do Conselho

de Representantes, marcada para o dia

15 de outubro. Os Delegados eleitos

tomarão posse em assembleia da Associação Médica

Brasileira – AMB – no dia 22 de outubro, em São Paulo.

Junte 30 notas ou cupom fiscal com o valor mínimo de R$ 2,00 (cada) e troque

por uma cautela para as pessoas físicas participarem de sorteios trimestrais.

Troque seus cupons no Instituto Vida Solidária, além de ajudar a instituição você concorre a vários prêmios.

Informe-se: (51) 3023.3992
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Dra. Aída Schafranski Libis (à direita) coordenou os trabalhos
de escrutínio dos votos

Eleições AMRIGS Gestão 2011-2014

Médicos elegem a Chapa Participação para mais uma gestão

Diretoria eleita da AMRIGS
Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues -

Presidente

Renato Lajús Breda - Diretor Administrativo

Alfredo Floro Cantalice Neto - Diretor de

Finanças

Antonio Carlos Weston - Diretor Científico

Bernardo Avelino Aguiar - Diretor de

Assuntos do Interior do Estado

Especialista em Medicina do Trabalho pelo

CFM/AMB. Residência em Urologia. Pós-

Graduado em Medicina do Esporte, membro

da International Comission on Occupation

Health e da Academia Sul Riograndense de Medicina do

Trabalho; Ex-Presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina do

Trabalho. Mestre em Engenharia de Produção, com

concentração em Ergonomia.

Especialista em Medicina Comunitária, em

Saúde Pública e em Psiquiatria. Preceptor de

Psiquiatria da Fundação Universitária Mário

Martins. Auditor Médico do SEAUD/RS do

Ministério da Saúde. Ex-diretor Financeiro da

Sociedade de Psiquiatria do RS biênio 2002/03 e 2004/05.

Ex-diretor de normas da AMRIGS.

Gastroenterologista Pediátrico e Pediatra -

AMB; professor adjunto do Departamento de

Pediatria do Curso de Medicina da Ufscpa;

chefe do serviço de Gastroenterologia e

Nutrição Pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio

Iscmpa – Porto Alegre; Membro da Câmara Técnica de

Pediatria – Cremers.

Mestre em Gastroenterologia pela UFRGS.

Doutor em Ciências Médicas pela UFRGS.

Cirurgião Oncológico. Membro Titular do

Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Cirurgião do

Aparelho Digestivo.

Formado em Medicina pela UFRGS; pós-

graduado em Oftalmologia – Hospital

Clínicas Porto Alegre e Santa Casa de

Misericórdia de Porto Alegre; Especialista

em Oftalmologia – Instituto Barraquer de

Barcelona; Moorfields Eye Hospital – London, E.C.1.; pós-

graduado em Homeopatia – curso pela Sociedade Gaúcha de

Homeopatia – AMRIGS; Bacharel em Direito – Ulbra de

Gravataí/ RS; Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do

Brasil; Delegado da AMRIGS junto a AMB por três gestões da

diretoria; presidente da Associação Brasileira de Medicina do

Tráfego – Regional – Abramet/ RS.
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Jair Rodrigues Escobar - Diretor de Normas

Jorge Alberto Bianchi Telles - Diretor do

Exercício Profissional

Jorge Utaliz Guimarães Silveira - Diretor de

Relações Associativas e Culturais

Marcelo Scarpellini Silveira - Diretor de

Assistência e Previdência

Eleitos ao Conselho de Representantes AMRIGS

Armindo Pydd

Enio Paulo Pereira de Araújo

Fernando Egídio Batista Oliveira

João Antonio da Silva Stucky

Lizete Pessini Pezzi

Marília Raymundo Thomé da Cruz

Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Norma Beatriz Dutra Benvenuti

Renato Menezes De Boer

Roberto César Costa

Rosa Mary Lech da Silva

Rosemarie Lopes Gomes

Rudimar Porto

Sonia Elisabete Soares Kunzler

Stela Maris Scopel Piccoli

Médico Psiquiatra – Psicanalista; Ex-

Presidente da Sociedade de Psiquiatria do

RS; Ex-editor da Revista de Psiquiatria da

Soc. de Psiquiatria do RS; Ex-Presidente do

Conselho de Representantes da AMRIGS; Ex-

Diretor do Centro de Estudos Luiz Guedes – do Departamento

de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRGS; Ex-Diretor da

Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre; Diretor da Federação

Brasileira de Psicanálise; Professor e Supervisor convidado

dos cursos de especialização e Residência em Psiquiatria e

Psicoterapia de Orientação Analítica do Departamento de

Psiquiatria e Medicina Legal da UFRGS.

Médico Gineco-Obstetra com Área de Atua-

ção em US em Gineco-Obstetrícia e Medicina

Fetal; Especialista em Ultra-Sonografia Geral

pelo CBR/AMB; Especialista em Educação a

Distância (EAD); Mestrando em Pediatria pela UFRGS; Mé-

dico da Secretaria Estadual de Saúde; Médico da Secretaria

Municipal de Saúde (HMIPV); Diretor de Divulgação da

SOGIRGS biênio 97/98; Diretor Administrativo da SOGIRGS

biênio 95/96; Diretor do Exercício Profissional da AMRIGS

2009-2011.

Ortopedista e Traumatologista. Membro da

Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do

RS. Membro da Sociedade Brasileira de Orto-

pedia e Traumatologia. Membro da Socie-

dade Latino Americana e Traumatologia. Membro da Socie-

dade Brasileira de Densitometria Clínica. Perito médico do

INSS.

Clinico e Médico do Trabalho. Título de espe-

cialista pelo CFM/ AMB; Residência Médica

em Medicina Geral e Comunitária no GHC/

HNSC. Ex-Presidente da Unimed Centro Sul

(2004-2010); Pós-Graduação em Economia Empresarial pelo

PPGE/ UFRGS; Perito Médico Previdenciário do INSS.

– Ortopedia e Traumatologia – Ijuí/RS

– Cirurgia Pediatrica e Cirurgia

Plástica – Pelotas/RS

– Psiquiatria – São

Leopoldo/RS

– Ortopedia e Traumatologia e

Medicina do Trabalho – Ijuí/RS

– Psiquiatria – Porto Alegre/RS

– Ginecologia e Obstetrícia

– Ijuí/RS

– Cirurgia Geral e Medicina

Estética – Passo Fundo/RS

– Ginecologia e Obstetrícia -

São Luiz Gonzaga/RS

– Neurologia, Neurocirurgia e

Medicina do Sono – Pelotas/RS

– Clínica Médica e Terapia Intensiva –

Porto Alegre/RS

– Geriatria e Medicina do Trabalho –

Porto Alegre/RS

– Neurologia e Medicina do Trabalho

– Porto Alegre/RS

– Pediatria – Caxias do Sul/RS

– Psiquiatria – Porto Alegre/RS

– Dermatologia – Passo Fundo/RS



Anna Maria Costa Aguiar

Armindo Pydd

Juarez Monteiro Molinari

Miréia Simões Pires Wayhs

Roger Lahorgue Castagno

Rudimar Porto

Stela Maris Scopel Piccoli

Homeopatia, Medicina de Tráfego e Dermatologia – Gravataí/RS

Ortopedia e Traumatologia – Ijuí/RS

Medicina de Trafego, Medicina do Trabalho e Ginecologia e

Obstetrícia – Rio Grande/RS

Ginecologia e Obstetrícia e Cancerologia – Ijuí/RS

Oftalmologia e Cirurgia Geral – Pelotas/RS

Pediatria – Caxias do Sul/RS

Dermatologia – Passo Fundo/RS
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Eleições AMRIGS Gestão 2011-2014

Delegados da AMRIGS eleitos juntos à AMB

Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

Nicolau Laitano

Renato Menezes De Boer

Rosa Mary Lech da Silva

Cirurgia Geral e Medicina Estética –

Passo Fundo/RS

Clínica Médica – Porto Alegre/RS

Neurologia, Neurocirurgia e Medicina do

Sono – Pelotas/RS

Geriatria e Medicina do Trabalho –

Porto Alegre/RS

Delegados da AMRIGS
suplentes juntos à AMB

Dra. Lia Mariza Cerutti Scortegagna
PRESIDENTE

Edital de Convocação de Assembleia Extraordinária

A  Presidente  do  Conselho  de  Representantes da AMRIGS, no uso de suas atribuições,
convoca  os  senhores  conselheiros  para , a realizar-se no
dia ,  na  Sede  da  AMRIGS, localizada na Av. Ipiranga, 5311 –
Porto  Alegre/RS,  às em  primeira  convocação,  e às 16h em segunda,  para
tratar da seguinte Ordem do Dia:

Assembleia  Extraordinária

15  de  outubro  de  2011

15h30min

1. Proclamação do resultado das Eleições da AMRIGS – Gestão 2011-2014;

2. Diplomação dos Eleitos;

3. Posse dos Conselheiros e Diretoria da AMRIGS;

4. Eleição e Posse da nova Comissão Diretora do Conselho de Representantes.

.

AMRIGS

A N O S



A Comissão Estadual de Honorários Médicos - CEHMRS, em

sintonia com o Movimento Médico Nacional, organizou o I

Fórum de Valorização do Trabalho Médico, que foi realizado no

dia 24 de agosto, na sede da AMRIGS.

Para esse fórum, foram convidados a participar os presidentes

das sociedades regionais de especialidades e os chefes de

serviços de residências médicas credenciados em nosso

estado. O objetivo foi mostrar aos representantes da classe

médica as propostas apresentadas pelas diversas operadoras

de saúde, de todos os seguimentos, em reuniões realizadas

durante os meses de julho e agosto, como também discutir

ações para a melhoria da remuneração médica, principal

bandeira de luta da CEHMRS.

As reivindicações da Comissão de Honorários apresentadas às

operadoras de saúde, seguindo orientação das entidades

federais, foram: 1) Implantação da 6ª edição da CBHPM e 2)

Negociação anual para reajuste de honorários, observando-se

que o valor não pode ser inferior a edição da CBHPM vigente.

O evento, que contou com os presidentes das três entidades

que compõem a CEHMRS (AMRIGS, CREMERS e SIMERS),

foi de vital importância, pois é tempo de repercutir regional-

mente o cenário de luta nacional pela justa remuneração do

trabalho médico.
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Comissão Estadual de Honorários Médicos

I Fórum de Valorização do
Trabalho Médico debate propostas
das operadoras de saúde

POR QUE SER CLIENTE
SE VOCÊ PODE SER DONO?
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Conversas Cruzadas debate
alimentação do brasileiro

Conselho de Representantes

O programa Conversas Cruzadas

(transmitido pela TVCOM, canal 36 da

NET) do dia 29 de julho teve como pauta

a alimentação dos brasileiros. O nutró-

logo, endocrinologista e conselheiro da

AMRIGS, Dr. Varo Duarte participou do

debate juntamente com o Diretor da

Associação Brasileira de Nutrologia, Dr.

Paulo Henkin, do cardiologista, Dr.

Fernando Lucchese, e da professora da

faculdade de Nutrição da PUCRS,

Raquel da Luz Dias.

O tema da alimentação surgiu após divulgação do estudo “Análise do

Consumo Alimentar Pessoal no Brasil”, realizado pelo IBGE em parceria

com o Ministério da Saúde. A pesquisa constatou que menos de 10%

dos brasileiros ingere a quantidade recomendada de legumes e frutas.

Grande maioria consome sal e açúcar acima do limite considerado

saudável. 82% ingerem gorduras saturadas em excesso e 68% não

ingerem suficientemente fibras. E ainda, a alimentação no meio rural é

mais nutritiva que a da população urbana.

Outro dado preocupante: adolescentes consomem entre 15 e 18% mais

açúcar que adultos. 30% a mais se comparado ao consumo dos idosos.

Isto, associado à alta ingestão calórica, representa risco de os jovens

tornarem-se adultos obesos.

No programa, Dr. Varo Duarte ressaltou a importância da educação

alimentar começar desde cedo, até mesmo nas escolas. Ele citou versos

do Dr. Eugênio Carvalho Junior, que ensinam sobre o assunto em rimas.

Dr. Varo Duarte trabalhou na Secretaria de Educação do Estado

buscando melhorar a merenda escolar.

Os livros do Dr. Varo Duarte podem ser adquiridos na AMRIGS ou pelo

site: www.amrigs.org.br

Uma proposta do conselheiro, Dr. James

Ricachenevski, referente ao INSS -

aprovada pelo Conselho de Representantes

na reunião de julho e encaminhada pela

Diretoria da AMRIGS ao Ministro da

Previdência Social, senadores e deputados

federais do estado - foi apresentada pelo

senador Paulo Paim em pronunciamento no

Plenário no dia 25 de agosto de 2011. O

senador atendeu à proposta de uma moção

de apoio à instalação de uma Superin-

tendência Regional do INSS no Rio Grande

do Sul por “considerar legítimas as

observações que a AMRIGS faz e também a

sua demanda”.

No sábado, 15 de outubro, será realizada

uma mesa redonda com o tema “Obe-

sidade infantil”. O evento será transmi-

tido ao vivo pela internet através do Blog

do Conselho de Representantes

(www.cramrigs.blogspot.com). O vídeo

estará disponível também no Youtube e

no Blog Viva Melhor (www.zerohora.com/

vivamelhor) em até 48 horas após o

debate.

Senador Paulo Paim apoia
proposta do Conselho
de Representantes

Conselho de
Representantes
realiza debate sobre
Obesidade Infantil
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O ARTIGO 6º da Constituição Federal de 1988 diz que são
direitos sociais ”a educação, a saúde, o trabalho, a previdência
social, a proteção à maternidade e infância a assistência aos
desamparados”

A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 diz que a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao pleno exercício (art.2). Quando as
disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população, o SUS poderá recorrer aos serviços
ofertados pela iniciativa privada (art. 24). Salienta, também,
que os serviços contratados deverão se submeter às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS,
mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 26
- § 2º).

Com a Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de
todos. Ela determina o atendimento igualitário, universal e
gratuito com financiamento público. A Lei 8080 de 1990 regula
o atendimento à saúde pelo SUS, mas, passados 21 anos, ainda
não está efetivamente implantada. A partir de 2005 as fontes de
custeio do SUS são as seguintes nos três níveis. Município: 16%
do que arrecada com IPTU, ISSQN, transferência de ICMS, FPM
e outros tributos. Estado: 12% da arrecadação com ICMS, IPVA,
FPM imposto de heranças. União: a partir de 2001 o orçamento
do ano anterior que era de 20,3 bilhões mais a variação nominal
do PIB (em 2010 61 bilhões).

Somando todos os recursos (municípios, estados e união) o
financiamento público da saúde no Brasil alcança somente
42% dos gastos totais da família brasileira com o setor
(pesquisa de domicílios IBGE 2008). De lá para cá a situação
piorou em especial da parte da União que a cada ano diminui
sua participação em percentual comparando em especial com
os municípios. O crescimento constante dos usuários de planos
de saúde privados que já ultrapassa 40 milhões de pessoas
mostra que a população está procurando outros caminhos.

Os estados, e o RS infelizmente, estão nesta situação, não
obedecem ao critério do SUS que manda aplicar seus recursos

para atendimento igualitário, universal e gratuito. Basta
olharmos o orçamento para a saúde do RS de 2011. No
documento consta um total de R$ 2,3 bi o que representa 13%
do orçamento, isto é, dentro da lei. Acontece que deste valor vão
para ações de saúde igualitárias, universais e gratuitas somente
R$ 1,1 bi. O restante vai para áreas específicas, beneficiando
somente alguns setores e fugindo das normas da Lei 8080,
como IPERGS, aposentadorias, CORSAN, hospitais da Brigada,
etc. Todos os governos do RS adotaram esta conduta. Neste ano
de 2011 é mais de R$ 1 bi a menos. Se contarmos desde 2005
quando o percentual de 12% se tornou obrigatório aí já foram
para outras finalidades bem mais do que R$ 5 bi. Em outros
níveis de governo são utilizados recursos do SUS para merenda
escolar, e até bolsa-família.

Isto acontece até hoje porque a Resolução nº 322 de 8 de maio
de 2003 do Conselho Nacional de Saúde, não tem caráter
executivo e as entidades públicas não se obrigam a sua
aplicação. Há, portanto, necessidade da Lei Complementar
prevista no artigo 198, inciso 3, da Constituição Federal de
1988, que vai explicitar os dispositivos da Emenda
Constitucional. 13 anos depois novamente se tenta
regulamentar o assunto. É fácil verificar quem é contra a
Emenda 29 pelo explicitado acima.

Quanto à busca de fonte de custeio para a implementação da
PEC 29, são os setores do governo, que estão utilizando verbas
do SUS indevidamente, que devem prospectar.

A aprovação da PEC 29 é, no entanto, um primeiro passo. Os
gastos com saúde pública no Brasil mal chegam a 4% do PIB.
Conforme critério da OMS deveria ser acima de 6%.

É oportuno observar que se o problema maior é o
subfinanciamento da saúde no Brasil a questão da gestão dos
recursos também precisa ser aperfeiçoada. E aí o problema
maior reside nos milhares de municípios brasileiros, onde o
orçamento do setor é geralmente o segundo em valor, só
perdendo para a educação e os critérios de gestão são muitas
vezes amadores quando não político-partidários.

Quem tem medo da Emenda 29

Dr. Armindo Pydd, conselheiro e relator da Comissão do SUS Conselho de Representantes da Associação Médica do RS – AMRIGS



Semana do Médico 2011

Uma semana para comemorar o
Dia do Médico e os 60 anos da AMRIGS
A tradicional Semana do Médico AMRIGS e o Dia do Médico

(18 de outubro) serão comemorados pela AMRIGS e pelo

Instituto Vida Solidária com muitas e diversificadas atrações

científicas e culturais, onde celebraremos também os 60

anos da nossa Associação Médica, que serão completados no

dia 27 de outubro. Os diversos grupos artísticos da AMRIGS

(Médico Atores, Médicos & Música; Canto Lírico e Grupo

Vocal) estão preparando grandes atrações para brindar os

sócios e a sociedade gaúcha. Os eventos são abertos ao

público e terão entrada franca.

Confira alguma das atrações:

PALESTRAS NA SEMANA DO MÉDICO 2011

15/10, Sábado

17/10, Segunda

20/10, Quinta

20/10, Quinta

21/10, Sexta

– Das 9 às 17h - Tópicos da História da Medicina (Dr. Carlos Gottschall)

– 20h – A relação médico-paciente na modernidade líquida (Dr. Claudio Eizerik)

– 17h – Parar de fumar: Motivação, onde está você? (Drª Gabriela Baldiserotto).

– 19h – Os Médicos do Século XXI (Dr. José de Jesus P. Camargo)

– 19h – Jornada Jurídica

Anote em sua agenda!

Fórum UniAMRIGS de Gestão

O Fórum UniAMRIGS de Gestão será

realizado no dia 18 de outubro, das 18h às

21h. No evento serão abordados os aspec-

tos práticos da gestão de desempenho em

uma Empresa de Alta Performance, incluindo práticas, medotologias

e suporte tecnológico. O fórum contará com a participação de

Augusto Gaspar e Álvaro Macedo Filho (diretores da Micropower),

Gerson Luís da Silva (gerente de Marketing da Unimed Porto Alegre),

Fernando Andreatta Torelly (Superintendente Administrativo do

Hospital Mionhos de Vento). Os painéis serão moderados pelo

consultor Cássio Mattos (CMC consultoria).

Palestra Memória, com o Dr.Ivan

Izquierdo e a Dra. Zita Possamai

Dia 19 de outubro às 19h – A

Memória Humana e a Memória

História em foco. Saiba se, como e

por que elas se entrecruzam e se

distanciam. Dois grandes palestrantes tratarão desde tema

que tem despertado tanto interesse nas sociedades: Dr.Ivan

Izquierdo (PUCRS) "Memória Humana", e a Dra. Zita

Possamai (UFRGS) "Memória Histórica".

Sarau Chico Buarque e Gilberto Gil

O sarau, que será realizado no Teatro AMRIGS dia 20 de

outubro, às 21h, é promovido pelo Grupo Vocal AMRIGS e o

Instituto Vida Solidária, com o apoio do Instituto UNIMED. O

repertório será composto por canções consagradas de Gilberto

Gil e Chico Buarque, e contará com a participação dos

músicos: Dionára Fuentes Schneider (teclado),Fernando do Ó (percussão), Toneco da

Costa (violão), Paulo Rosa (voz), Adrianè Muller (voz) e Laura Wilke Gómez (voz).

Show com Yamandú

Costa

Um dos pontos altos da

Semana do Médico será

a apresentação do mú-

sico Yamandú Costa na

noite de 22 de outubro. Para este espetá-

culo, a AMRIGS disponibiliza ingressos

limitados para sócios e convidados. Sujeito

a verificação de disponibilidade de

ingressos.

Acompanhe a divulgação da programação da Semana do Médico AMRIGS 2011 através da nossa newsletter semanal, em

nosso site www.amrigs.org.br ou através das nossas mídias sociais: www.facebook.com/amrigs e www.twitter.com/amrigs .

10





12

AMRIGS

Fundada em 27 de outubro de 1951 sob a inspiração de um

grupo de médicos de destaque no meio profissional gaúcho,

a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a nossa

AMRIGS, nasceu com a perspectiva de crescimento

intelectual e cultural através do associativismo médico,

ideia presente nas antigas caravanas iniciadas pelos

médicos em 1950 pelo interior do Estado.

Tendo à frente os seus idealizadores, os médicos Paulo

Queiróz Telles Tibiriça e Bruno Atílio Marsiaj, a AMRIGS

teve como objetivos primordiais a estruturação da classe

médica no RS, melhorias no nível de instrução, previdência

e a luta pelos direitos do médico e da população.

Historicamente, as atividades voltadas ao aprimo-

ramento técnico-científico e cultural da classe médica

foram as que demandaram os maiores investimentos da

entidade. E é nesta área – a da educação médica conti-

nuada – que está presente uma das suas maiores

realizações: o Programa de Educação Médica Continuada

(PEC), a Revista (científica) AMRIGS e o Exame AMRIGS,

que ao longo dos últimos 39 anos vem selecionando

médicos para os Programas de Residência Médica (PRMs)

de várias instituições de saúde no Estado, como também

avaliando os conhecimentos indispensáveis ao exercício

ético e qualificado da Medicina.

Da aquisição de sua primeira sede, na Rua Uruguai à

compra da segunda em 1968, na Av. Salgado Filho,

passando pela conclusão em 1990 do atual Centro

AMRIGS, do Centro Científico Cultural em 1996 até a

inauguração em outubro de 1999 do Teatro AMRIGS, a

entidade consolidou um sólido patrimônio material, que lhe

permitiu, ao longo dos anos, aprimorar as suas atividades.

A AMRIGS teve como primeiro presidente Bruno Marsiaj,

seguindo-se no cargo Paulo Tibiriça, Walter Guezzi, José

Luiz Flores Soares, Alberto Viana Rosa, Newton Neves da

Silva, Osmar Pilla, Manoel Antonio Albuquerque, Luiz

Alberto Fagundes, Harri Waldir Graeff, Hans Ingomar

Schereen, Paulo Marroni Silveira, Gerda Horn Caleffi,

Marco Antonio Becker, Martinho Álvares da Silva,

Hilberto Corrêa de Almeida e Newton Barros. Seu atual

presidente, que assumiu em 2008, é o médico Dirceu

Rodrigues.

AMRIGS: 60 anos na defesa e qualificação da medicina gaúcha

Ao longo de mais de meio século de existência, a trajetória da AMRIGS se confunde
com a própria história da Medicina moderna no Rio Grande do Sul
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40 anos40 anos

2011

O Exame AMRIGS destina-se à

seleção de candidatos a Programas de

Residência Médica (PRMs), bem

como a auto-avaliação para graduan-

dos a partir do 4º semestre. Os inte-

ressados em participar do processo

seletivo podem se inscrever através do

site www.fundatec.org.br até o dia 17

de outubro. A data da prova objetiva

está programada para o dia 27 de

novembro. O edital, contendo o crono-

grama de execução do processo sele-

tivo e todos os regramentos do

processo, pode ser acessado no site

da instituição ou em nosso site:

www.amrigs.org.br. Outras informa-

ções pelo telefone (51) 3320.1005

ou pelo e-mail concursos@fundatec.

org.br.

Os valores das inscrições variam de

acordo com os programas escolhidos e

a AMRIGS oferece desconto para seus

sócios.

As vagas oferecidas são para os hos-

pitais Banco de Olhos, Pronto Socor-

ro, Presidente Vargas, Ernesto Dornel-

les, UFCSPA, Fundação Saint Pas-

tous, Fundação Universitária Mario

Martins, Irmandade Santa Casa, Gru-

po Hospitalar Conceição, Benefi-

cência Portuguesa, Mãe de Deus, em

Porto Alegre; Hospital Universitário

Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (FURG), em

Rio Grande; Associação Pró-Ensino

em Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz

do Sul; Hospital Virvi Ramos, Hospital

Geral de Caxias do Sul e Hospital

Pompéia, em Caxias do Sul; Hospital

Bruno Born, em Lajeado; Hospital São

Vicente de Paulo, em Passo Fundo;

Universidade Federal de Santa Maria,

em Santa Maria e a Universidade

Federal de Pelotas (UFPEL).

Exame AMRIGS 2011– Inscrições
vão até o dia 17 de outubro
Os interessados em participar do processo seletivo têm até
o dia 17 de outubro para efetuar a inscrição

Exame AMRIGS
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A Comissão Nacional Pró-SUS (AMB, CFM e FENAM)

convoca as entidades e lideranças para a mobilização dos

médicos do sistema público de saúde, no próximo dia 25 de

outubro.

Após a grande repercussão do movimento por melhores

honorários na saúde suplementar, em 7 de abril e 21 de

setembro, chegou a hora de também expor para a sociedade

a situação dos médicos do SUS.

Na última reunião ampliada da Pró-SUS, em Brasília, dia 27

de setembro, foram definidos os seguintes eixos norteadores

da mobilização de 25 de outubro:

Os pontos balizadores nacionais do dia 25 de outubro

são: Mais recursos para saúde; Melhor remuneração no

SUS. Melhor assistência à população. Alem disso, os

desdobramentos como PCCV, concurso público, carreira

de estado e tabela SUS (CBHPM no SUS).

Caberá aos Estados e municípios definir as ações locais

para a mobilização do dia 25 de outubro, considerando

inclusive que a realidade dos médicos do SUS é

heterogênea.

A Comissão Nacional Pró-SUS recomenda a reunião de

Comissões Estaduais de mobilização e organização das

atividades do dia 25 de outubro, compostas pelas

Associações Médicas, Conselhos Regionais de Medicina,

Sindicatos Médicos e Sociedades de Especialidades

Médicas;

Divulgação, desde já, para os médicos e população, em

todos os veículos disponíveis (jornais, revistas, portais,

newsletter, redes sociais e outros), da mobilização do dia

25 de outubro.

Organização, no dia 25 de outubro, a critério das

entidades médicas locais e estaduais, de paralisações,

atos públicos, passeatas, fiscalizações em serviços

caóticos, coletivas de imprensa, audiências em

Comissões de Saúde de Câmaras Municipais e

Assembléias Legislativas, e plenárias de médicos que

atuam no SUS. Nessas atividades, podem ser envolvidos

o Ministério Público, Conselhos Municipais e Estaduais

de Saúde, parlamentares, movimentos de usuários e

pacientes, dentre outros parceiros do movimento

médico.

Articulação com entidades representativas, diretores

clínicos e diretores técnicos de hospitais e Santas Casas,

visando à adesão e participação dos estabelecimentos na

mobilização dos médicos do dia 25 de outubro, tendo em

vista as reivindicações comuns dos prestadores.

Comunicação aos gestores locais do SUS das atividades

previstas pelo movimento médico no dia 25 de outubro.

Envio à Pró-SUS de informações sobre a situação de

remuneração e condições de trabalho dos médicos,

problemas da gestão e da assistência oferecida à

população na rede pública. Solicitamos que sejam

definidos pelas entidades médicas os piores serviços ou

hospitais públicos de cada Estado, com descrição das

principais mazelas. Tais dados são fundamentais para a

produção de “dossiê” de divulgação nacional.

Envio à Comissão Nacional Pró-SUS de informes sobre

as ações e atividades de mobilização previstas.

O sucesso da mobilização no dia 25 de outubro é

fundamental para dar visibilidade à precariedade da

situação dos médicos do SUS e demonstrar para a sociedade

o compromisso da classe médica com a construção de um

sistema público de qualidade e acessível a todos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

25 de outubro – Dia de Mobilização dos Médicos do SUS

SUS

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS
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Médicos residentes de diversas partes do país escolheram

os colegas que irão representá-los em 2012 na Associação

Nacional da categoria, a ANMR. A eleição foi realizada no

dia 1º de outubro, durante o 45º Congresso Nacional dos

Médicos Residentes, realizado em Belo Horizonte (MG). A

chapa única, liderada por Beatriz Rodrigues Abreu da Costa

(RJ), assume o mandato no dia 1º de janeiro de 2012, com

a missão de defender os diretos dos pós-graduandos

brasileiros.

“Pretendemos manter a linha de trabalho desta gestão —

fortalecendo e unificando os residentes de todo o país — e

lutar por moradia, melhores condições de trabalho, reajuste

anual, e valorização da preceptoria”, anunciou a nova

presidente do grupo.

Vice-Presidente: Leonardo Esteves Ramos (DF)

Secretário Geral: José Humberto Santos Soares (MG)

2º Secretário: Marcelo Barbisan de Souza (AC)

1º Tesoureira: Janaína Oliveira Bentivi Pulcherio (RJ)

2º Tesoureiro: Alexandre Jin Bok Audi Chang (SP)

Diretor de Comunicação: Fernando Meira de Faria (MG)

A diretoria da ANMR será composta ainda por:

ANMR elege nova diretoria
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Novos diretores assumem gestão em janeiro de 2012

Residência Médica



Brasileiro é o novo presidente da Associação Médica Mundial
O médico anestesiologista e intensivista José Luiz Gomes

do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira,

assume aos 14 de outubro próximo, em Montevidéo, a

presidência da Associação Medica Mundial (WMA). José

Luiz foi eleito por aclamação durante a última Assembleia

Geral da WMA, realizada em Vancouver, Canadá, em 2010.

Esta é a terceira vez que um brasileiro assume o cargo

máximo da instituição. Antes dele, presidiram a WMA, em

1961, o cirurgião catarinense Antônio Moniz de Aragão e,

em 1976, o dermatologista paulista Pedro Kassab.

Pautando seu trabalho em prol da integração das insti-

tuições de representação médica, José Luiz Gomes do

Amaral representa o Brasil como integrante do Conselho da

WMA desde 2005. Foi fundador da Comunidade Médica de

Língua Portuguesa (CMLP), que hoje reúne os médicos de

Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Ele

também representa o Brasil na Confederação Médica

Latino-Americana e do Caribe (Confemel) e no Fórum

Iberoamericano de Entidades Médicas.

Especialista em Anestesiologia e Medicina Intensiva,

Amaral é Professor Titular da Escola Paulista de Medicina –

UNIFESP, foi vice-presidente e presidente da Associação

Paulista de Medicina, entre 1995 e 2005, e reeleito

presidente da Associação Médica Brasileira para a gestão

2008-2011. Tem realizado destacado trabalho em busca

da formação e da dignidade profissional do médico, bem

como em defesa da qualidade da assistência à saúde; dos

projetos de lei para regulamentar o exercício da profissão e

para implementar Plano de Carreira, Cargos e Salários; e

ainda na consolidação do sistema de hierarquização de

procedimentos médicos.

O novo presidente

Entidades Médicas

O melhor remédio é a prevenção

Entre em contato com a Central de Serviços ao Associado - CSA e informe-se

(51) 3014 2020  |  csa@amrigs.org.br

AUXÍLIO DOENÇA MENSAL TEMPORÁRIO

- Auxílio financeiro para eventuais imprevistos com

renda mensal de até 12 meses

- Informe-se para melhorar a sua faixa de adesão

- Inclusões para sócios com idade inferior a 60 anos

AMRIGS

A N O S
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Em 04 de janeiro de 2012, a entidade que agrega os

otorrinolaringologistas gaúchos completará cinquenta anos.

Registros apontam que, durante esse referido tempo, vinte e

oito colegas administraram 37 períodos de governo e três

nomenclaturas.

A primeira, criada pela Associação Médica, denominou-se

Departamento de Otorrinolaringologia da AMRIGS. Com

apoio do Professor Antônio Celso Nunes Nassif,

posteriormente presidente da AMB, o departamento foi

transformado em Sociedade, chamando-se Sociedade

Gaúcha de Otorrinolaringologia. Finalmente, sob a sigla

ASSOGOT, passou a chamar-se Associação Gaúcha de ORL.

No dia 25 de novembro a ASSOGOT estará realizando o

tradicional Jantar de Confraternização. Neste ano, em

comemoração ao cinquentenário da entidade, serão

homenageados todos os ex-presidentes. A festa será na Sede

da AMRIGS e as inscrições já estão abertas. Para maiores

informações: fone (51) 3014-2025, c/ Gabriela.
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ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE ORL FAZ 50 ANOS

Sociedades

A Associação de Psiquiatria do Rio

Grande do Sul – APRS, no uso de

suas atribuições, vem informar que

estão abertas, a partir do dia 30 de

setembro de 2011, as inscrições

para candidatura a Presidente da

APRS, gestão 2012-2013, até o dia 31 de outubro de

2011. Os (as) candidatos (as) deverão, imprete-

rivelmente, protocolar suas inscrições até esta data limite

na sede da APRS (Av. Ipiranga, 5311, sala 202 – Porto

Alegre/RS).

Para candidatar-se é exigido ser psiquiatra associado (a)

da APRS, da Associação Médica do Rio Grande do Sul

(AMRIGS) e da Associação Brasileira de Psiquiatria

(ABP), quite com suas obrigações sociais nessas

instituições. Para maiores informações, visite o site da

APRS: www.aprs.org.br

Eleições para Presidência da Associação de Psiquiatria
do Rio Grande do Sul – APRS – Gestão 2012-2013






