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SERVIÇOS
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) - seguro
para atender o sócio em um even-
tual imprevisto, aonde se asse-
gura uma renda mensal pelo perí-
odo em que se mantiver afastado
do trabalho.
*FUNDO DE AUXÍLIO FUNERAL
(FAMRIGS) – pecúlio aos familia-
res em caso de falecimento do as-
sociado que tiver direito e em dia
com as mensalidades.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)
*PLANO DE SAÚDE: assistência
médica aos sócios (em dia), fami-
liares e secretárias com valores
mais acessíveis, através de par-
ceria com a Unimed Porto Alegre.
CSA AMRIGS 0800.51.4041 ou
0800.5104646 (Unimed)
*AMRIGS FARMÁCIA: sistema de
compra e entrega em domicílio 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 previdên-
cia privada através do Banco do
Brasil. Taxa de carregamento 0%.
Rua: Marquês de Pombal, 1710/
706 – Porto Alegre-RS-Fone: (51)
3343.8859
*ASSISTÊNCIA ODONTO-
LÓGICA: 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 servi-
ço necessário para a administra-
ção de pessoal para secretárias e
recepcionistas de consultórios
médicos e também para emprega-
dos domésticos.
Rua: Brito Peixoto, 216 - Porto Ale-
gre-RS - Fone: (51) 3341.3550
*ASSESSORIA CONTÁBIL: ser-
viços gerais de contabilidade,
tais como: livro-caixa e imposto
de renda.
Rua: Olinda, 72 – Porto Alegre-RS
- Fone: (51) 3333.0566
* ASSESSORIA TRIBUTÁRIA:
serviços jurídicos na área tributá-
ria com desconto de 10% sobre o
habitualmente cobrado.
Av. Praia de Belas, 1554 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3025.3300
*ASSESSORIA PREVIDEN-
CIÁRIA: através de parceria com
renomado e especializado escri-
tório de advocacia com custos
reduzidos para sócios da
AMRIGS.
Rua: Vigário José Inácio, 540/901
– Porto Alegre-RS – Fone: (51)
3224.5791
*ASSESSORIA DE MARKETING:
criação e implantação de site, cri-
ação de anúncio, materiais de
expediente entre outros, com des-
contos no mínimo de 17%.
Rua: Jari, 85/403 – Porto Alegre–
RS – Fone: (51) 3362.6630
*CENTRAL DE SEGUROS:
disponibiliza uma linha de produ-

Inter-Médicos
oram 30 médicos inscritos no I Inter-
Médicos Amrigs-Medex de Tênis, tor-
neio realizado nos dias 05 e 06 de no-

vembro, no Hotel Laje de Pedra, em Canela. A
torcida ficou a cargo dos familiares e amigos
que acompanharam os competidores na ser-
ra gaúcha. No jantar de confraternização os
médicos foram recepcionados pelos realiza-
dores do evento, Amrigs e Medex, acompa-
nhados do patrocinador Hotel Laje de Pedra

F

Qualidade de vida e os
planos de saúde

Passado-se dois meses do 22º Con-
gresso AMRIGS, um dos mais importan-
tes eventos da classe médica que esse
ano valorizou o tema Qualidade de
Vida, ainda reflito as discussões, o
aprendizado adquirido naquela ocasião
e penso que poderíamos ter contado
com a presença de empresários dos
planos de saúde.

Explico: naquela ocasião, médicos de
inúmeras especialidades, estudantes,
comunidade e formadores de opinião,
estiveram reunidos debatendo essa
“condição de felicidade” que depende
diretamente da saúde física, mental e
espiritual das pessoas. No entanto, eu
não me atreveria a perguntar a alguns
pacientes que adormecem nas filas dos
hospitais aguardando um leito ou a um
profissional da medicina se eles têm qua-
lidade de vida.

“A atenção ao paciente está cada
vez mais utópica, uma vez que os

médicos submeteram-se a trabalhar
numa verdadeira linha de produção,
com consultas agendadas a cada 15
minutos para compensar os valores

irrisórios pagos pelas operadoras
de saúde”.

Do lado de dentro do hospital, sabe-
mos da difícil condição em que esse pro-
fissional desempenha seu ofício. Contu-
do, nesse momento gostaria de destacar
a remuneração vil desses profissionais.
Hoje em dia, são raros os médicos que
vivem da clínica particular. Mais de 97%
prestam serviços aos planos de saúde e
recebem de R$ 8,00 a R$ 32,00 por con-
sulta, chegando-se a média de R$ 20,00.
Os avanços tecnológicos, segundo os (es-
ses) empresários dos planos, é que justi-
ficam os valores abusivos da assistência
médica que são repassados nos custos
dos usuários já sobrecarregados.

A atenção ao paciente está cada vez
mais utópica, uma vez que os médicos
submeteram-se a trabalhar numa verda-
deira linha de produção, com consultas
agendadas a cada 15 minutos para com-
pensar os valores irrisórios pagos pelas
operadoras de saúde. Ainda assim, du-
rante o congresso da AMRIGS consegui-
mos perceber a perseverança desses pro-
fissionais da medicina em prol do benefí-
cio da qualidade de vida de seus pacien-
tes. Seu maior reconhecimento veio nos
percentuais de recente pesquisa de opi-
nião, em que a própria população atribui
à eles o seu mais alto grau de confiança.
Agora, me atrevo a perguntar: Que res-
ponsabilidade os operadores dos pla-
nos de saúde tem com a qualidade de
vida dos médicos e de seus usuários?!
Nenhuma. Ao menos, é o que na prática,
demonstram.

Nesse espaço, os associados também terão suas
dúvidas jurídicas esclarecidas. Envie sua pergunta
para o e-mail samanta@andrademadeira ou entre
em contato pelo (51) 3018 1111.

DIAGNÓSTICO
JURÍDICO

Amrigs-Medex de Tênis
- Mountain Village Class e dos apoiadores
Vinhos do Mundo, Athetic Shoes, Ponto
Online, VS Digital e Águas Élan.

O mau tempo obrigou o torneio a trocar
as quadras abertas do Laje de Pedra para
as quadras cobertas do Canela Tênis Clube
e Hotel Vila Suzana, mas isso não tirou a
empolgação dos atletas. Após dois dias de
competição e muita confraternização, con-
sagram-se campeões os seguintes atletas:

Até 40 anos:
Paulo Schmitz - Campeão; Luciano Haas – vice

Até 45 anos:
Renato Castro - Campeão; João B. Pinheiro – vice

Até 50 anos e acima de 50 anos:
João Batista Heck - Campeão
Luiz Roberto Freda - vice

Feminina:
Suzane Almeida - Campeã; Rosana Bruno – vice

Agende-se
para os Cursos

Aprenda a investir
na bolsa de valores

 Dias 24 e 25 de Março.
Gratuito para sócio.

Palm-top.
Dias 07 e 08 de Abril.

Imposto de Renda
e Livro Caixa

Chegou a hora de planejar a entrega da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física. Por isso a Amrigs oferece aos associ-
ados o serviço contábil a preços especiais,
a partir de janeiro de 2006. Basta entrar em
contato com a Central de Serviços ao Asso-
ciado (CSA), falar com a Janine, tel.
0800514041, e-mail csa@amrigs.com.br ou
direto com a Jaqueline, da Assessoria
Contábil, tel (51) 3333-0566 ou 9966-4785.

Colaboradora Destaque 2005
A secretária do Conselho de Representantes e da Diretoria de

Normas Lindomar Pereira Antunes foi eleita pelos colegas da Amrigs
“Colaboradora Destaque 2005”. Com 16 anos de trabalho na Amrigs,
Lindomar acredita  que foi escolhida porque sempre respeitou seus
colegas e executou suas funções da melhor forma. “A satisfação da
pessoa tem que estar bem presente, ela tem que gostar do que faz
para desempenhar bem sua função, independente qual seja ela. o
importante é ser feliz no seu trabalho”.
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tos especiais para o associados
com coberturas 100% planejada:
seguro de automóveis, residênci-
as e clínicas/consultórios.
Rua: Riachuelo, 1455/64 - Porto
Alegre-RS - Fone: (51) 3224.5583
Seguro de vida e responsabilida-
de civil. Fone: (51) 9246.0260
*FINANCIAMENTOS: para aqui-
sição de equipamentos ou
melhorias em clínicas e/ou con-
sultórios. 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 OBTEN-
ÇÃO DE DOCUMENTOS: como,
onde e o quê precisa para a obten-
ção de carteira de motorista, cartei-
ra de trabalho, passaporte, visto de
permanência, títulos de especia-
lista e receituários controlados.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)
*GRÁFICA: serviços de impressão
de receituários, envelopes perso-
nalizados e cartões de visita com,
no mínimo, 5% de desconto.
Rua: Joaquim Nabuco, 79 - Porto
Alegre-RS - Fone: (51) 3228.4040
 *AGÊNCIA DE VIAGENS: Passa-
gens aéreas nacionais e interna-
cionais com 5% de desconto.
Descontos em pacotes turísticos,
locação de carros com tarifas
promocionais, atendimento 24
horas e mínimo de 20% de des-
conto em hotéis pelo Brasil.
 Rua: Rua Garibaldi, 116 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3346.1758
*CENTRAL DE INTERCÂMBIOS:
especializada em educação inter-
nacional e turismo jovem. Estági-
os e trabalhos remunerados no
Exterior, carteiras internacionais
de descontos, cursos de idiomas
e high school.
Rua: Padre Chagas, 80 – Porto
Alegre-RS – Fone: (51) 3346.4654.

*CURSO DE IDIOMAS: cursos ex-
clusivos para crianças, adoles-
centes e adultos em inglês e es-
panhol. 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 empreendimen-
tos 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, floricul-
turas, entre outras.
*NOVOS CONVÊNIOS:
SBARDECAR
10% desconto sobre a tabela
Matriz: Av. Getulio Vargas, 5995
BR-116 – Tel. 051-3052.7777 Ca-
noas. Filial: AV. Farrapos, 4521 –
Tel. 51-3027.7777 Porto Alegre
HOTÉIS RISHON
Rua: Dr. Flores, 27 Centro
Tel. 51-3228.1387 Porto Alegre
25% de desconto sobre a tabela
praticada no balção
POUSADA SAN CLEMENTE
Rua: Bela Vista, 41 Centro
Tel. 54-286.1626 Gramado-RS
HOTEL L´HERMITAGE
Rua: Pedro Candiago, 993
Tel. 54-286.1270
10% desconto sobre a tabela

COLÉGIO LA SALLE DORES
Rua. Riachuelo, 800 - Porto Ale-
gre-RS – 10% de desconto sobre
a tabela de preços. MATRÍCULAS
ABERTAS ATÉ 30 DE DEZEM-
BRO DE 2005 – Fone: 3212.6222
Site: www.cnsdores.com.br e-
mail: isdores.com.br

Exame Amrigs
será dia 8 de Janeiro

Exatos 1.256 candidatos estão inscritos para
o Exame Amrigs a ser realizado no dia 8 de ja-
neiro de 2006: 1.186 candidatos concorrem às
vagas dos Programas de Residência Médica, :
63 candidatos para a revalidação de diploma e
sete candidatos para auto-avaliação.

Realizado desde 1971, o Exame Amrigs apre-
senta nesta edição duas inovações importantes:
a efetiva participação de representantes de to-
das as faculdades de Medicina do RS na equipe
que selecionou as questões elaboradas por pro-
fessores das respectivas escolas médicas; e a
inscrição por via eletrônica.

ACADEMIA SUL-RIO-GRANDENSE DE MEDICINA

EDITAL PARA ADMISSÃO
DE MEMBROS TITULARES

Achando-se vagas cinco cadeiras de Membro Titular, a Academia Sul-Rio-
Grandense de Medicina declara abertas as inscrições para o preenchimento
dessas vagas, de 15-02-2006 a 15-03-2006.

Os médicos interessados em concorrer deverão estar exercendo a Medici-
na no Estado do Rio Grande do Sul, devidamente registrados no CREMERS,
sem condenação por processo ético-profissional, e diplomados há mais de
quinze anos, nos termos dos artigos 9o. e 10o. do Estatuto e artigos 13 e 14 do
Regimento Interno desta Academia.

Os candidatos deverão entrar em contato com a Secretaria da Academia,
na rua  Bernardo Pires 280, sala 402, das 14,00 às 17,00 horas, fones (51)
3217.0666 ou (51) 9695.0523. Taxa de inscrição: R$ 100,00.

Dr. Carlos Antonio M. Gottschall                                        Dr. Paulo Prates
Presidente                                                                             Secretário

Instituto Vida Solidária consegue
o registro de Oscip
Instituto fortalece projetos sociais e inserção da Amrigs na comunidade

oi publicado no Diário Oficial da União
do dia 16 de dezembro o deferimento
de Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público (Oscip) do Instituto Vida So-
lidária, criado pela Amrigs para desenvolver
projetos sociais e ações direcionadas para
as áreas de saúde, educação, cultura e as-
sistência social. Os projetos estão sendo or-
ganizados com vistas à captação de recur-

F sos nos setores público e privado – no caso
das entidades privadas podem ser abatidos
no Imposto de Renda - e conta com uma
consultoria em Responsabilidade Social.

O Instituto Vida Solidária, fundado em
abril em assembléia do Conselho de Re-
presentantes, abriga os projetos sociais
que a Associação Médica já desenvolvia,
como o Projeto Fumo Zero, Projeto Vila São

Pedro, APARS, entre outros, e promoverá
outras ações objetivando contribuir para
significativas mudanças no contexto social,
político e econômico da comunidade gaú-
cha. A abrangência do Instituto será em
todo o estado, possibilitando o desenvol-
vimento de projetos por todas as
Seccionais da Amrigs de acordo com o in-
teresse de suas comunidades.

Jubileu de Ouro da ATM 55

Cerimônia no auditório da Amrigs, dia 16 de dezembro, reuniu os formandos da Faculdade de Medicina da Ufrgs de
1955, em comemoração ao Jubileu de Ouro da turma do secretário da Saúde de Porto Alegre, Pedro Gus. (foto)
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   EXPEDIENTE

im de ano é a época de revisar
o passado e planejar o futuro.
Tempo de promessas de não

repetir erros e hora de compromis-
sos com novos rumos e desafios.
Dentro disto se enquadram a dieta,
o exercício físico, trabalhar menos,
reservar tempo para o lazer, para a
família, e definir caminhos para a pró-
pria profissão. Embora a mídia só
divulgue as afirmativas de videntes
famosos, no fundo, todas as pesso-
as também fazem as suas previsões.
Ou não seria uma espécie de adivi-
nhação o planejamento de uma em-
presa, quando considera possíveis
ameaças e oportunidades para o ano
seguinte? Ou quando alguém apos-
ta num relacionamento societário ou
sentimental?

 A diferença é que o vidente usa
de seus poderes para anunciar fatos
incontroláveis, geralmente catástro-
fes ou morte de alguém importante.
E os planos dos demais, os mortais,

Previsões para 2006
Jornal Amrigs

Novembro/Dezembro 2005

têm por base o histórico
de ocorrências passadas,
acrescidos de expectati-
vas, e dependentes de um
esforço grupal ou indivi-
dual. Isto é, se ficar espe-
rando não acontecem.

Aqui se enquadra a
questão profissional do
médico. Uma série de
problemas e adversida-
des presentes em 2005 deverá con-
tinuar em 2006. E o rumo dos acon-
tecimentos sempre poderá ser mo-
dificado se houver uniformidade em
torno dos mesmos propósitos, par-
ticipação da classe e planejamento.
Regulamentação da profissão,
contratualização com operadoras de
saúde, implantação da CBHPM,
revalidação de diplomas de médicos
estrangeiros, melhoria de condições
para atendimento do SUS e prolife-
ração de escolas médicas estarão
presentes no dia-a-dia do próximo

ano e serão bandeiras de
luta da AMRIGS.

A demonstração de for-
ça do movimento médico
está na adesão às suas
associações e no contato
individual que cada cole-
ga tem com a comunida-
de, em nome de quem re-
verterão as conquistas.
Esta é a grande vantagem

que os médicos tem em relação a
outras profissões, pois trabalham e
defendem posicionamentos que be-
neficiarão a população que necessi-
ta de melhor atendimento de saúde.

E a principal previsão para 2006,
que dependerá da participação cons-
ciente de todos os cidadãos será o
resultado das urnas. Este poderá ser
um fator decisivo para a esperança
do povo brasileiro em dias melho-
res. Ou não!

 Newton Barros
Presidente da AMRIGS

F
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Alegrete  Presidente: Sandra
Mara Lescano Munró; Alto
Jacuí   Presidente: Luiz Re-
nato Boff; Vale do Taquari 
Presidente: Protógenes da
C.; Alto Uruguai  Presi-
dente: Lia Mariza Cerutti
Scortegagna; Bacia Carboní-
fera do Jacuí  Presidente:
Nádia Bezerra Vasconcelos;
Bagé  Presidente: Cledinara
Rodrigues Salazar; Bento
Gonçalves  Presidente:
Vicente Paulo Mendes
Tarragó; Camaquã  Presi-
dente: Marcelo Bavaresco
Mallmann; Cachoeira do Sul
 Presidente: André Prochnow;

Canoas Somédica  Presiden-
te: Helena Wenher; Carazinho
 Presidente: Carlos Roberto

Pavani Flores; Caxias do Sul
   Presidente: Ricardo Anto-

nio Boff; Celeiro  Presiden-
te: Leandro Roberto Oss
Zambon; Cruz Alta  Presi-
dente: Paulo Ricardo Nazário
Viecili; Dom Pedrito  Presi-
dente: João de Deus Teixeira
Gonçalves;  Encosta da Ser-
ra  Presidente: Paulo Emílio
S. Morassutti; Erechim 
Presidente:Gilberto Luís
Federle; Horizontina 
Presidente: Armando Eichkoff;
Itaqui  Presidente: Mara Lú-
cia Marques Ayub;
Montenegro   Presidente:
Marcos Müller; Noroeste 
Presidente: Marília Raymundo
Thomé da Cruz; Novo Ham-
burgo  Presidente: Andres
Kieling; Ameplan   Presiden-
te: José Emílio Mendes
Lima; Pelotas  Presidente:
Ada Lygia Macedo de Pinto
Ferreira; Rio Grande  Pre-
sidente: Paulo Neves Figuei-
redo; Rio Pardo  Presiden-
te: Iguatemy Carlos Soares;
Rosário do Sul  Presidente:
Luis Adilson Canez Xavier;
Santa Cruz do Sul  Presi-
dente: Milton Pokorny; San-
ta Maria  Presidente: Janete
Gehrke; Santa Rosa  Presi-
dente: João Carlos Serafim;
Santanense de Medicina 
Presidente: João Alberto
Guerra Filho  Santiago  Pre-
sidente: José Carlos Ourique
de Ourique; Santa Vitória do
Palmar  Presidente: José
Paulo Rotunno Corrêa; San-
to Ângelo  Presidente: Flá-
vio Christensen; São Borja 
Presidente: Rogério dos San-
tos Rocha; São Francisco de
Assis  Presidente: Adelfo
Antonio Fumaco; São Gabriel
 Presidente: Ricardo Lannes

Coirolo; São Leopoldo  Pre-
sidente: Solange Seidl Go-
mes; 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
Novembro/Dezembro 2005

Universidade de Santa Cruz do
Sul (Unisc) teve negado o pedi-
do para a criação dos Programas

de Residência Médica em Pediatria e
em Ginecologia/Obstetrícia que pleite-
ava no Ministério da Educação (MEC).

A decisão foi tomada pela Comissão
Nacional de Residência Médica, órgão
vinculado ao MEC, por sete votos a zero.
A Comissão se baseou numa vistoria re-
alizada em novembro que apontou fal-
ta estrutura do hospital, despreparo de
corpo clínico para coordenar as especi-
alizações e número baixo de atendi-
mentos pelo SUS para garantir boa for-
mação dos profissionais.  A decisão re-
força o argumento das entidades médi-
cas de que a Unisc não tem condições
para abrir uma Faculdade de Medicina, que
está sendo pleiteada junto ao MEC. Se não
há condições de formar quatro médicos -
dois em Pediatria e dois em Ginecologia/
Obstetrícia-, certamente a Universidade
não está apta a formar 50 profissionais anu-
almente em uma Faculdade de Medicina.

Para o presidente da Amrigs, esta deci-
são deverá fazer com que a Unisc possa re-
fletir sobre o que realmente significa um pro-
grama de residência na formação do médi-
co, deixando de utilizá-lo apenas como justi-
ficativa para a abertura de mais uma facul-
dade de medicina. “Mais uma vez fica de-
monstrado que a pressa é inimiga da perfei-
ção. O Brasil necessita de mais programas
de Residência Médica, porém qualificados.
O que não há necessidade é de mais esco-

MEC nega criação da residência
médica em Santa Cruz

Decisão da Comissão Nacional de Residência Médica foi unânime

A

las médicas, e as propostas que aparecem são
apressadas, despreocupadas com o futuro e
tem a característica de caça-níqueis”, avalia
Newton Barros.

As entidades médicas gaúchas, unidas em
uma Comissão Contra a Proliferação de Es-
colas Médicas, lutam para impedir a criação
da 11ª Faculdade de Medicina no RS com ar-
gumentos que vão do excesso de profissio-
nais à precariedade técnica para formar os
futuros médicos.

A votação na Comissão do MEC seguiu os
itens do relatório técnico da comissão desig-
nada para vistoriar o hospital da Unisc, o que
ocorreu dia 11 de novembro. A Comissão do MEC
detectou ainda despreparo do corpo clínico de-
signado para supervisionar os programas, pois
desconhece a legislação da Comissão Nacio-

Amrigs é Destaque AMEND Entidade Médica
A AMRIGS foi agraciada com o Destaque AMEMD Entidade Médica pela Associação dos

Médicos do Hospital Mãe de Deus(AMEMD), pelo trabalho desenvolvido através da CECOMED-
RS junto à saúde suplementar. O presidente Newton Barros recebeu o troféu “Destaque
AMEMD”, criado para prestar o reconhecimento da Associação à atuação de instituições do
setor saúde, na festa de fim de ano, dia 15 de dezembro.

Presidente da Amrigs na Câmara dos Vereadores
Numa das primeiras visitas após sua posse, o presidente Newton Barros foi recebi-

do pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Elói Guimarães (PTB), no dia 1º
de novembro. Barros informou que a Amrigs realizará um trabalho técnico estabele-
cendo plano de cargos e salários para os médicos de Porto Alegre, e divulgou o
lançamento do Instituto Vida Solidária, Organização Não-Governamental (ONG) cuja
mantenedora é a Amrigs. Elói Guimarães agradeceu a visita e colocou a Câmara à
disposição da Associação.

nal de Residência Médica (CNRM) e o regi-
mento interno da Comissão Estadual de
Residência Médica (Coreme).

O baixo número de atendimentos pelo
SUS também foi levado em conta. As enti-
dades e profissionais responsáveis pela
vistoria consideraram preocupante o gran-
de número de cesáreas realizadas pelo
hospital, bem acima do preconizado pelo
Ministério da Saúde.

 Comissão visita Hospital de Santa Cruz para fazer vistoria
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Acordo em Contratos e CBHPM
ela primeira vez os dirigentes da
Unidas –segmento que repre-
senta as operadoras de planos

de saúde de autogestão- reuniram-se
com diretores da Amrigs/Central de
Convênios Médicos (Cecomed), na sede
da Associação Médica, para discutir e
analisar os aspectos da contratua-
lização e a implantação da Classifica-
ção Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM). A reunião-
almoço, no dia 22 de novembro, contou
com a participação do presidente do
Cremers Dr. Luiz Augusto Pereira.

Em todas as manifestações – dos
representantes dos médicos e das ope-
radoras - foi demonstrado que se deve
buscar um acordo, pois o objetivo é o
mesmo: a qualidade no atendimento
aos usuário/pacientes. Como operado-
ras de auto gestão, a Unidas não visa
ao lucro, reiteraram os dirigentes.

Com o final do prazo para os planos
de saúde se adequarem às normas da
ANS, a Unidas irá disponibilizar para a
Amrigs/Cecomed os contratos das
filiadas que ainda não se adequaram a
Resolução Normativa, para que seja fei-

ta uma análise e assim, em conjunto,
Unidas e Amrigs possam chegar a me-
lhor adequação dos contratos.

O presidente Newton Barros colocou à
disposição da Unidas as dependências da
Associação para a realização de encon-
tros de orientação sobre contratualização
e implantação da CBHPM, destinado a
médicos, hospitais e operadoras, a ser re-
alizado em conjunto com a Unidas.

P

Além disso, ficou definido que o gru-
po Cecomed-Unidas fará reuniões de
trabalho nas próximas semanas para
analisar as minutas de contrato e ela-
borar a melhor proposta a ser recomen-
dada a todos os profissionais e opera-
doras de autogestão.

Os dirigentes da Unidas presentes na
reunião foram Ivo Klein (Sameisa), Manoel
José Brum dos Santos (Correios Saúde),

Viandra Andreolla (GEAP), Marília Pedron
(Assefaz), Magda França Rogowski (Sener
Saúde) e Leandro Araújo (Saúde Caixa).

Participaram igualmente o Dr.Antônio
Carlos Weston, Diretor do Exercício Pro-
fissional da Amrigs, os Diretores da
Cecomed Drs. Clóvis Campos e Roberto
Schuster e a Encarregada Maria da Gra-
ça Schneider. Empresa Global Contare:
Sr. Clóvis Pires Sr. Paulo Muniz

Dois temas fundamentais para o
movimento médico brasileiro foram
polemizados na Assembléia Geral dos
Médicos, a primeira realizada pelo
Cremers e Amrigs a contar com a parti-
cipação dos presidentes do CFM e da
AMB. Foi no dia 17 de novembro, no au-
ditório do Cremers, reunindo represen-
tativas lideranças médicas de várias ci-

Assembléia Geral dos Médicos
CBHPM e Certificado de Atualização Profissional em debate

dades gaúchas e de oito estados que
debateram a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médi-
cos (CBHPM) e do Certificado de Atuali-
zação Profissional.

O presidente do Conselho Federal
de Medicina (CFM), Edson Andrade, fa-
lou da necessidade de união da classe
médica enfatizando a importância do

Rio Grande do Sul no encaminhamento
das decisões sobre a CBHPM. “Aqui foi
criada a ideologia do sistema Unimed
que se estendeu para todo o País. Se
for tomada uma decisão no RS, o resto
do Brasil acatará em um efeito dominó”,
afirmou. “A questão chave é a implan-
tação da CBHPM nas Unimeds”,
enfatizou Andrade.

Para o presidente da Associação
Médica Brasileira (AMB), José Luiz Go-
mes do Amaral, o objetivo de todo o tra-
balho das entidades médicas é a valori-
zação da profissão, principalmente atra-
vés da qualificação dos profissionais.
Amaral disse que a CBHPM deve, como
prioridade, reconhecer os procedimen-
tos úteis. “O rol de procedimentos deve
ser reconhecido à luz da atualidade ci-
entífica, e não do interesse financeiro”.

O presidente do Cremers, Luiz Augusto
Pereira, avalia que a Assembléia Geral pro-
porcionou um avanço na discussão que
deve ser cada vez mais aprofundada. Mes-
mo com divergências em vários pontos, o
debate deixou muito claro que o trabalho
médico precisa ser valorizado com urgên-
cia. Para o presidente da Amrigs, Newton
Barros, a assembléia foi um momento im-
portante para se esclarecer dúvidas e dis-
cutir as formas de implantar tanto a Classi-
ficação Hierarquizada quanto a Certifi-
cação. A assembléia contou com a presen-
ça de outras lideranças, como o vice-presi-
dente do CFM, Antônio Gonçalves Pinhei-
ro, o primeiro-secretário do CFM, Marco An-
tônio Becker, e o diretor administrativo da
Amrigs Flávio Vieira.

Reunião-almoço: Amrigs-Cecomed e Unidas avançam nas negociações



Nova Diretoria assume para
consolidar a integração

Jornal Amrigs

nova diretoria da Associação
Médica do Rio Grande do Sul
tomou posse na cerimônia de

encerramento do 22º Congresso Amrigs,
em Porto Alegre, dia 22 de outubro. O
atual presidente Newton Barros,
reeleito para o triênio 2005/2008,
apresentou os resultados da última
gestão, destacando a união das enti-
dades médicas para conscientizar a
sociedade da urgência em cessar a
proliferação de escolas médicas no Rio
Grande do Sul. “Em vez de estimular a
ida do médico para o Interior, com a ela-
boração de um plano de carreira, o go-
verno federal prefere apoiar a abertura
de novas faculdades de Medicina - o que
apenas prejudica o setor de saúde”, dis-
se em seu discurso. Ele afirmou
que a principal meta da nova ges-
tão é consolidar o trabalho reali-
zado pela Amrigs nos últimos anos
- principalmente a criação do Insti-
tuto Vida Solidária, uma Organiza-
ção Civil de Interesse Público que
está ultimando a fase de registro.
O Instituto visa a promoção de cul-
tura e educação, com temas rela-
cionados à saúde. “Vamos unir ain-
da mais o social e a categoria mé-
dica gaúcha”, afirmou.

Prestigiaram a cerimônia o Pro-
curador Geral do RS Roberto Ban-
deira Pereira, o presidente da Câ-
mara Municipal de Porto Alegre
Elói Guimarães, o secretário da
Saúde de Porto Alegre Pedro Gus,
vice-presidente do CFM Marco An-
tonio Becker, vice-presidente da
Associação Nacional dos Hospi-
tais Privados Cláudio Seferin, Cláu-
dio Allgayer da Fehosul, vice-presiden-
te do Simers Maria Rita de Assis Brasil,
presidente do Sindicato Médico de
Caxias do Sul Marlonei dos Santos.

Na mesma cerimônia houve a posse

A

Posse da AMB
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A meta é
implantar o

Instituto Vida
Solidária

do novo presidente do Conselho de Repre-
sentantes – O Dr. Gilberto Pereira Gomes
entregou o cargo ao Dr. Jair Rodrigues
Escobar - e a posse da nova diretoria do
Departamento Universitário da Amrigs.

A posse das novas diretorias da
Associação Médica Brasileira e da As-
sociação Paulista de Medicina foi re-
alizada na noite de 28 de outubro, em
São Paulo. O Teatro Abril estava
lotado, demonstrando a força e a
representatividade dos médicos no
cenário nacional: lideranças médicas
e políticas estaduais e federais, o pre-
feito José Serra, o vice-governador,
Claúdio Lembo, o governador Geral-
do Alckmin e o ministro dos Esportes
Agnelo Queiroz.

A unidade construída com o Conse-
lho Federal de Medicina, a atuação das
Federadas, Sociedades de Especialida-

de e Conselhos Regionais foram cita-
das por Eleuses Vieira de Paiva, presi-
dente da AMB nas últimas duas ges-
tões, como o diferencial para alguns su-
cessos obtidos nessas gestões.

O novo presidente da AMB, José
Luiz Gomes do Amaral acredita que
“os obstáculos não serão pequenos,
mas poderei contar com uma direto-
ria credenciada e, acima de tudo, com
a confiança da sociedade e dos mé-
dicos. Dela emanará a força para diri-
gir uma entidade como a AMB”, dis-
se. O presidente da Amrigs Newton
Barros foi empossado como vice-pre-
sidente da Região Sul.

Ex e atual Presidente do CR – Gilberto Pereira Gomes e Jair Escobar com a nova direto-
ria: Presidente Newton Monteiro de Barros,  Diretor Administrativo Flávio da Costa
Vieira, Diretor de Finanças Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues, Diretor de Exercício
Profissional Antonio Carlos Weston, Diretor Científico Luiz Carlos Corrêa da Silva,
Diretor de Assistência e Previdência Alfredo Floro Cantalice Neto, Diretor de Normas
Renato Lajús Breda, Diretor de Relações Associativas e Culturais Cleber Ribeiro Álva-
res da Silva, Diretor de Assuntos do Interior do Estado Jorge Utaliz Guimarães Silveira.

Posse do Departamento Universitário



etectar as necessidades de cada região para traçar um plano de ação para o próximo
ano. Com este objetivo, os diretores da Amrigs iniciaram uma rodada de visitas às
Associações Médicas de várias cidades gaúchas. Estão debatendo com as lide-

ranças regionais temas como a imagem do médico perante a comunidade, os pro-
blemas enfrentados pela categoria médica com o Sistema Único de Saúde (SUS)
e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs), o merca-
do de trabalho e a relação dos médicos com a Prefeitura e hospitais. Nas
reuniões, já realizadas nas cidades de Santa Maria, Erexim, Santa do
Livramento, Alegrete, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Lajeado, tam-
bém se discute a possibilidade de parcerias entre as Associa-
ções e a Amrigs nas atividades científicas – realização do Pro-
grama de Educação Continuada especialmente - e nos ser-
viços como Assessorias Jurídica, Contábil e Tributária.

Os encontros servem igualmente para divulgar o
Instituto Vida Solidária, criado pela Associação Mé-
dica do Rio Grande do Sul este ano. Todas as ações
do Instituto podem ser realizadas em conjunto
com as Associações das diferentes regiões do
RS. A diretoria definiu as viagens pelo interi-
or do estado como uma de suas prioridades.
“Embora a Amrigs esteja representada em
todo o estado pelos membros do Conse-
lho de Representantes, a visita às dife-
rentes cidades e regiões permitirá um
contato mais próximo com os colegas
e pronta ação na solução de proble-
mas que afligem o médico e a saú-
de das comunidades”, informa o
presidente Newton Barros.
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Santana do Livramento
A realização de atividades conjuntas nas áreas de defesa

profissional e atualização científica foi o tema em pauta na reu-
nião do diretor administrativo da Amrigs, Dr. Flávio Vieira, com o vice-
presidente da Sociedade de Medicina, Dr. Thiago de Araújo Lopes, no
dia 10 de novembro. O Dr. Lopes citou o Programa de Educação Continua-
da (PEC), realizado este ano com sucesso na cidade, e outros cursos,
como muito interessantes para os médicos da região.

Alegrete
Na visita à Associação Médica de Alegrete, dia 11 de novembro, o

diretor Dr. Flávio Vieira foi recebido pela presidente Dra. Sandra
Mara Lescano Munró e diretores da Associação. A discussão era
pontual: os médicos do hospital Santa Casa de Caridade de
Alegrete estavam demissionários, pois Hospital se negava a
reajustar os salários congelados por 10 anos. A presença da
Amrigs foi saudada pelos colegas como a única entidade
médica que enviou um diretor para ouvir as suas reivindi-
cações e que auxiliou no encaminhamento de soluções. De

fato, no final
do mês houve um acordo entre
as partes e os médicos conseguiram
um aumento salarial de 30%, fazendo com
que normalizasse a situação.

Erexim
Assessoria jurídica e o PEC são os benefícios que despertam mais

interesse em Erexim, segundo relatou o Presidente da Associação
Dr. Gilberto Luís Federle em reunião com o diretor financeiro da
Amrigs, Dr. Dirceu Rodrigues. O acesso dos médicos da
região aos portais de revistas médicas, via Internet, é
outra demanda importante. Relatou também que
os médicos funcionários do Hospital Municipal
tiveram recentemente redução nos salários
reduzidos, solicitando auxílio da Amrigs
para analisar as possibilidades de re-
verter a situação.

Cachoeira do Sul
Em Cachoeira do Sul o diretor Dr. Cléber Álvares da Silva conversou com o

presidente André Prochnow sobre os problemas da área médica e os pontos
em comum que podem ser trabalhados pela Seccional e a Amrigs: defesa do
exercício profissional e mais valorização do médico, bem como os aspectos
de atualização científica através do PEC.

D
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Passo Fundo
O maior interesse dos médicos de Passo Fundo é atualização científica. Por isso, o

grande atrativo da Amrigs para a região é o seu Programa de Educação Continuada,
disse o presidente da Ameplan José Emílio Mendes Lima Professor da UPF, ao

diretor científico da Amrigs Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, em reunião na sede
da Ameplan. Um dos principais pólos médicos do RS, Passo Fundo tem

mais de 600 médicos.

visita Associações Médicas  no
para montar plano de ação

Bento Gonçalves
A implantação da CBHPM e os contratos

com os planos de saúde foram os temas
em debate na visita do Dr. Newton Bar-

ros à Associação Médica de Bento
Gonçalves (AMEB) dia 6 de de-

zembro. O Dr. Vicente Paulo
Mendes Tarragô, presidente da

AMEB, solicitou auxílio da
Amrigs nas negociações com o

plano de saúde do Hospital Tacchini
–o Tacchimed. Barros colocou a

Cecomed-RS à disposição para
intermediar os trabalhos e fortalecer os mé-

dicos de Bento Gonçalves na obtenção de
melhores condições para o atendimento. Uma

campanha conjunta para trazer mais associados
para as duas entidades foi outro ponto discutido.

Lajeado
O Diretor de Assuntos do Interior do Estado da

Amrigs, Dr. Jorge Utaliz Guimarães da Silveira, este-
ve na sede da Associação Médica do Vale do Taquari,

em Lajeado, em reunião com o presidente Dr.
Protógenes da C. Nunes e diretores. Na reunião, dia 18

de novembro, a Associação solicitou apoio financeiro da
Amrigs para eventos científicos locais, e o diretor da Amrigs

expôs a disponibilidade de palestrantes de destaque nas di-
versas áreas médicas. A idéia é promover ações conjuntas com a

Associação através do Instituto Vida Solidária e fortalecer o
associativismo levando benefícios aos associados.

Santa Maria
Os 220 médicos funcionários da Secretaria Municipal da Saúde estão em con-

flito com o gestor municipal porque não aceitam a proposta de reenquadramento
na Lei 4549-2002, de responsabilidade técnica, que significaria uma redução dos

salários. O diretor financeiro Dirceu Rodrigues esteve na Sociedade de Medicina de
Santa Maria conversando com as lideranças médicas - Dra. Jocimara, Dr. Enio e Dr.

Tassinari- e ficou agendada uma reunião com o presidente da Amrigs Newton Barros e
do Cremers Luiz Augusto Pereira  para os próximos dias.
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Ecos do 22º Congresso Amrigs

F órum e conferência sobre Qua-
lidade de Vida, sete temas ci-
entíficos, 11 simpósios – três de

controvérsias, 128 palestrantes, 32 temas
livres e 168 pôsteres. Essa é uma síntese
do 22º Congresso Amrigs, realizado em
conjunto com o Sul Saúde de 20 a 22 de
outubro, no Centro de Eventos da Associ-
ação Médica do RS. Coordenado pelo di-
retor científico Dr. Luiz Carlos Corrêa da
Silva, o evento reuniu médicos, mestres,
acadêmicos de medicina e diversos ou-
tros profissionais em torno de uma pro-
gramação multidisciplinar.

“O 22o. Congresso Amrigs abordou
um tema que tem tudo a ver com a prá-
tica médica, pois o trabalho do médico
deve atender às necessidades do paci-
ente, deve satisfazer antes de tudo suas
expectativas de resultados. Qualidade
de Vida é percepção e isto só pode ser
avaliado pelo próprio paciente. Nós,

Prêmio Personalidade Saúde
2005 é promovido pela Federação dos
Hospitais do Rio Grande do Sul
(Fehosul) e a Associação dos Hospi-
tais e Clínicas do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Ahrgs). “Espero que este
prêmio ajude a promover novas inici-
ativas importantes para a área da saú-
de”, afirmou o presidente da Fehosul,
Cláudio José Allgayer na entrega do
prêmio, na noite de 22 de outubro,
junto com o jantar de posse da nova
diretoria da Amrigs.

Os premiados foram os seguintes:
Hospital - Hospital de Clínicas de

Porto Alegre (HCPA)
Laboratório – Imuno
Clínica - Serviço de Investigação

Diagnóstica (Sidi)
Empreendiment0 - complexo de

tratamento do câncer do Hospital Cen-
tenário, de São Leopoldo.

Estímulo
“Qualidade de

vida é um termo
que vem tendo
cada vez mais im-
portância na Medi-
cina. Buscar ape-
nas o tratamento
e cura de uma en-
fermidade ou me-
didas paliativas já
não é o único ob-

jetivo. Torna-se relevante o estímu-
lo à prevenção de condições crôni-
cas que modificam a rotina do indi-
víduo em função da doença e, con-
seqüentemente, em função de seu
tratamento contínuo e da diminui-
ção da capacidade de realizar as
atividades diárias. A adoção de há-
bitos saudáveis - exercícios físicos,
alimentação balanceada, evitar o
fumo - vem sendo estimulada. Tam-
bém é importante o máximo esfor-
ço em permitir ao paciente realizar,
dentro do possível, um tratamento
que possibilite uma satisfação em
relação ao seu dia-a-dia. Estimular
uma boa qualidade de vida é esti-
mular o bem-estar físico e mental”.

Luciana El Halal Schuch,
acadêmica da Fffcmpa

Acerto
“A preocupação

com qualidade de
vida é fundamental
na prática médica.
De nada adianta in-
dicarmos a um pa-
ciente o mais eficaz
dos tratamentos, se
este não proporcio-
nar um padrão míni-
mo de qualidade de

vida ao mesmo. A promoção da saú-
de, a prevenção de doenças, o foco
no bem estar geral das pessoas, a
escolha das melhores opções de
tratamento levando em considera-
ção o que os pacientes pensam e
esperam e a tomada de decisões
em conjunto com eles são questões
fundamentais a serem valorizadas
quando se pensa em qualidade de
vida. Outro ponto crucial é o esta-
belecimento de uma boa relação
médico-paciente. Dessa forma,
acredito que o 22º Congresso
Amrigs acertou na escolha do rele-
vante tema que deve merecer mais
atenção por parte dos médicos e
demais profissionais da saúde.

Diego Millán Menegotto –
acadêmico da Ufrgs

médicos, temos de sempre
ficar atentos a isto. Só pelo
tema em si o Congresso já
teria garantido seu suces-
so. A grande contribuição
do grupo de psiquiatras e
demais colegas envolvidos
nas atividades deste even-
to nos dizem bem da pu-
jança da medicina gaúcha.
Aproveito para, mais uma
vez, agradecer a todos que
participaram”, avalia o Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva.

Os temas científicos do Congresso
foram sete: Alergia Respiratória, com
coordenação Dr. Giovanni di Gesu; Cân-
cer de Colo de Útero e Câncer de Mama
Coordenação: Dr. Flávio da Costa Vieira;
Insuficiência Cardíaca, Coordenação:
Dra. Solange Bordignon; Obesidade
Coordenação: Dr. Antônio Carlos

Weston; Prevenção no Ci-
clo de Vida Coordenação:
Dra. Marianela Flores de
Hekman; Viva Bem com a
sua Coluna/ Cuide Bem de
seus Pés, Coordenação: Dr.
Antônio Carlos Flores dos
Santos;Qualidade de Vida
e Cirurgia Plástica Coorde-
nação: Dr. Léo Doncatto.

Simpósios: Unimed
Porto Alegre, Sociedade

Psicanalítica de Porto Alegre, Socieda-
de Gaúcha de Medicina do Tráfego, En-
sino Médico, Desmistificação e Preven-
ção de Epilepsia, Sociedade Gaúcha de
Medicina de Reabilitação, Associação
Gaúcha de Coloproctologia, Sociedade
Gaúcha de Medicina do Trabalho.

Simpósios de Controvérsias: Uso
de Vitaminas, Medicina Ortomolecular,
Auditoria Médica

Prêmios do Sul Saúde

Administrador - médico e diretor-
superintendente do Sistema de Saúde
Mãe de Deus, Cláudio Seferin.

Personalidade o presidente do
Ipergs, Otomar Vivian, agraciado de-
vido a criação do IPE Saúde.

Sessão de abertura do 22º Congresso Amrigs / Sul Saúde

Dr. Luiz Carlos
Corrêa da Silva
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Prêmios Amrigs 2005

Solenidade de abertura do Congres-
so Amrigs é momento de entregar os
prêmios que homenageam personalida-
des que fazem a diferença nas suas
áreas de atuação.

Em 2005 os premiados foram os se-
guintes:
Destaque Médico 2005
Dr. Pedro Westphalen

Destaque Cultura 2005
Dr. Aury Hibernon Hilário

Destaque Ex-Presidente 2005
Dr. Martinho Alexandre Reis Álvares da Silva

Destaque Parceria 2005
Conselho Regional de Medicina do Rio
Grande do Sul – CREMERS

Destaque Imprensa 2005
ZERO HORA - Coluna Viva Melhor

Pôsteres

1º prêmio: Cheque de R$1.000,00

Trabalho: Descrição da Mortali-
dade por Faixa-Etária de
Neoplasia de Mama na Cidade
de Caxias do Sul, 1979-2001

Autor: Vanice Ferrazza Zaltron

2º prêmio: Cheque de R$500,00

Trabalho: Validação da
Quantificação do Zinco
Plasmático em Tecido Hepático
por Espectroscopia por Absorção
Atômica

Autor: Dra. Raquel Borges Pinto

3º prêmio: Cheque de R$300,00

Trabalho: Esteatose e Esteato-
Hepatite Não Alcoólica na Hepa-
tite Viral Crônica C

Autor: Ângelo Zambam de Mattos

Temas Livres

1º prêmio: Passagem aérea para
o Congresso Nacional da espe-
cialidade.

Trabalho: Avaliação da Mutação
G/A-22018 no Gene da Lactase-
Florizina Hidrolase em Indivídu-
os com Intolerância à Lactose.

Autor: Rafael Mazzuca

2º prêmio: Passagem aérea para
o Congresso Regional da especi-
alidade.

Trabalho: Influência da Cafeína
Sobre a Qualidade Seminal.

Autor: Ramon Venzon Ferreira

Destaque Parceria 2005
Dr. Roberto Bandeira Pereira

Destaque Parceria 2005
Dra. Marinês Assmann

Destaque Colaborador 2005
Lindomar Pereira Antunes

Prêmio AMRIGS- MEDEX de
Tabagismo – “Mário Rigatto” 2005
Melhor Trabalho Científico
A Ventilação e a Fumaça Ambiental de
Cigarros – Um Estudo Sobre a Qualida-

de do Ar de Ambientes Fechados Sujei-
tos À Fac – Marina Seelig

Personalidade atuante no Controle do
Tabagismo
Secretário de Educação José Alberto
Reus Fortunati – Em reconhecimento ao
seu trabalho, especialmente pela con-
tribuição ao Projeto Fumo Zero.

Melhor Projeto Controle de Tabagis-
mo no RS
Faculdade de Medicina - Hospital São
Lucas da PUCRS

Trabalhos Científicos
Premiados no 22º
Congresso Amrigs

Jornal Amrigs
Novembro/Dezembro 2005

A Amrigs agradece aos parceiros do 22º Congresso Amrigs / Sul Saúde
Patrocinadores: Cremers, Hospital Mãe de Deus, Medex, Sbardecar, SIDI,

STEM, Unicred, Unimed, White Martins.
Apoiadores: Artmed, Bohering, Dall’Onder, Hospidata, Hospital Banco de

Olhos, Hospital Moinhos de vento, Hospital São Lucas da PUCRS, Kóluê Brasil,
Revista Sala de Espera, Sebrae, The Cor.



12 - Jornal Amrigs
Novembro/Dezembro 2005

Faleceu José
Rosemberg,

pioneiro na luta
contra o tabagismo

O Brasil perdeu a primeira auto-
ridade nacional na luta contra o ta-
bagismo: faleceu no dia 24 de no-
vembro, aos 96 anos, o médico e
professor titular de Doenças Pulmo-
nares e Pneumologia do Centro de
Pesquisas Médicas e Biológicas de
Sorocaba/SP, José Rosemberg, au-
tor do primeiro livro científico publi-
cado no Brasil sobre o cigarro —
Tabagismo: Sério Problema de Saú-
de Pública (1979).

Único latino-americano a rece-
ber a medalha Tabaco e Saúde, da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), Rosemberg colecionou con-
quistas: a proibição da venda de ci-
garros a menores, as frases e ima-
gens de advertência nos maços e
as restrições à propaganda que fi-
zeram o cigarro bater em retirada
das rádios e televisões.

José Rosemberg comentava o
atraso com que o Brasil entrou na
luta contra o tabagismo. Com 30
milhões de fumantes, o país é po-
bre em estatísticas aprofundadas
sobre o problema. A maioria dos
estudos é feita com pequenos gru-
pos. As pesquisas de Rosemberg
estão entre as que trazem os da-
dos mais alarmantes. Ele constata
o aumento de doenças respiratóri-
as, deformidades congênitas e al-
terações grosseiras no DNA em cri-
anças cujos pais fumam. Exemplo:
uma criança de apenas 10 dias já
pode apresentar resíduos de nico-
tina na urina.

Como em toda guerra mundial,
os números espantam. “No mundo,
morrem prematuramente 4 milhões
de fumantes ao ano. Temos 1,2 bi-
lhão de fumantes. Se você juntar a
isso os 2 bilhões de fumantes pas-
sivos, então o tabaco é a pior epi-
demia que estamos enfrentando.
Metade da população mundial so-
fre direta ou indiretamente os efei-
tos do cigarro”, alerta.

Brasil tornou-se o 100º país a rati-
ficar a Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco. Depois de

muito lobby da indústria do cigarro pela
não adesão do País ao acordo da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), o Sena-
do finalmente superou a pressão e, de
posse de um documento assinado por seis
ministérios, comprometendo-se a auxiliar
fumicultores a mudar de plantio, aprovou
o texto do acordo no dia 27 de outubro.O

Projeto Fumo Zero apoiou a Convenção-Quadro
documento foi depositado na Organiza-
ção das Nações Unidas, em Nova Iorque,
dois dias antes do prazo final.Como mem-
bro pleno do acordo, o Brasil poderá ago-
ra participar da reunião que ocorre em
Genebra, em fevereiro de 2006, e que de-
finirá de que forma os países lidarão com
o marketing, impostos e venda de
cigarros.O financiamento de programas
para ajudar os atuais plantadores de fumo
a transformar seus cultivos em outros pro-

dutos é um ponto importante do debate. A
OMS, porém, garante que os efeitos do
acordo para a produção serão sentidos so-
mente a médio prazo.O Projeto Fumo Zero,
da Amrigs, um dos articuladores pela rati-
ficação da Convenção Quadro, sempre es-
clareceu que o objetivo da Convenção é a
adoção de um conjunto de medidas por
todos os países, a fim de deter a expan-
são do consumo de tabaco e seus
malefícios à saúde.

Educação continuada para os mé-
dicos e Educação em Saúde para a
população são dois grandes compro-
missos da Amrigs que possibilitam a
participação de especialistas e de-
mais interessados.

Uma parceria que tem dado certo
desde 2004 é com a RBS, garantindo a
qualidade das informações sobre saú-
de no Jornal Zero Hora: coluna Viva Me-
lhor (diária), Caderno Meu Filho (2ª Fei-
ra) e Caderno Vida (sábado).

O diretor científico Dr. Luiz Carlos

Brasil ratifica acordo
contra o tabagismo
O

Participe da parceria com a RBS
Corrêa da Silva explica como funciona o
gerenciamento destes projetos: “A Di-
retoria Científica reúne-se periodica-
mente com representantes das Socie-
dades de Especialidades para apresen-
tar, discutir e implementar os projetos.
Os temas científicos e especialistas são
indicados formando um grupo a ser
acionado na medida em que se desen-
volve o setor. Com a implantação do Ins-
tituto Vida Solidária, a idéia é ampliar
cada vez mais estes projetos de edu-
cação em saúde para a comunidade”.

Doação para o
Museu Amrigs

O oftalmologista e escritor José Eduardo
Degrazia fez uma doação para o futuro Museu da
Amrigs: uma lâmpada de fenda ou biomicrocópio,
fabricada pela Haag Streit- Suíça – provável data
de fabricação década de 50 do século 20. Foi pro-
priedade dois oftalmologistas Mário Azambuja e
José Eduardo Degrazia. Os interessados no proje-
to Centro de Memória da Medicina do RS são
bem-vindos para contribuir. Basta entrar em con-
tato com a Amrigs tel (51) 3339.2899.

Os especialistas e demais interes-
sados em participar dos projetos da
Amrigs devem ser indicados por suas
Sociedades ou enviar currículo e temas
preferenciais diretamente para a Dire-
toria Científica da Amrigs.

“Todos os associados e as Socieda-
des de especialidade estão convidados
e até convocados a compartilhar desse
grande movimento em prol da melhoria
dos processos da classe médica e da
saúde como um todo”, enfatiza o Dr.
Corrêa da Silva.
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Debate para eleição na
Federação das Unimeds

om eleição marcada para mar-
ço de 2006 na Federação das
Unimeds do Rio Grande do Sul e

duas chapas já colocadas, o Jornal da
Amrigs abriu espaço para os candida-
tos exporem seus projetos. O presi-
dente da Unimed Porto Alegre, Paulo
Afonso Oppermann, concorre pela cha-
pa Renovação RS. O atual presidente,
Nilson Luiz May, que ocupa o cargo há
mais de 20 anos, não enviou matéria
para esta edição mas continua com o
espaço à disposição.

Chapa Renovação RS
O grupo Renovação RS tem como

principais medidas a redução do alto
custo administrativo que caracteriza o
funcionamento da FDRS e a moderniza-
ção do sistema de gestão. “A chapa Re-
novação RS carrega a sua idéia no pró-
prio nome. Queremos mudança, moder-
nização, profissionalização e principal-
mente a valorização do trabalho do
médico cooperado”, afirma Oppermann.

Com a candidatura, o que se pre-
tende é “desinchar” a atual estrutura
da entidade permitindo que a Federa-
ção tenha o tamanho que as singula-

C res (são 30 no Estado) consideram ne-
cessário. Para isso, entre outras medi-
das, o grupo quer acabar com a taxa
federativa de mais de 5% sobre todas
as movimentações de intercâmbio es-
tadual e transformá-la em contribuição
social, proporcional ao percentual de
votação que cada singular possui na
Federação.

A iniciativa vai beneficiar as peque-
nas Unimeds, que possuem menor
representatividade na entidade e que,
automaticamente, passarão a pagar
um valor percentual menor à contri-
buição social. A Renovação RS acredi-
ta que será possível estabelecer um
orçamento fechado para a Federação
e desvincular a taxa de intercâmbio
da sinistralidade, permitindo, assim,
que as singulares paguem valores fi-
xos à Federação.

Atualmente, a Unimed conta com
mais de 10 mil médicos cooperados no
Estado, distribuídos nas 30 Unimeds
singulares no Rio Grande do Sul. To-
das são filiadas à Federação e seus
presidentes têm direito ao voto nas
eleições à presidência que ocorrem a
cada três anos.

O urologista e presidente da Sociedade Brasileira de
Videocirurgia-RS (Sobracil) Dr. Mirandolino Batista Mariano
vive uma fase de reconhecimento por sua produção científi-
ca: seu vídeo “Nefrectomia Parcial Laparoscópica (NPL)” foi o
1º lugar no 30º Congresso Brasileiro de Urologia, realizado em
outubro, em Brasília; em junho arrebatou dois dos seis prêmi-
os do 100° Congresso da Associação Americana de Urologia,
em feito inédito para um médico brasileiro nos Estados Uni-
dos; e sua técnica de cirurgia laparoscópica de próstata para
hiperplasia está sendo publicada na Revista European
Urology, a pedido do Editor.

O vídeo premiado em Brasília entre 198 inscritos mostra uma
alternativa à cirurgia aberta, inicialmente limitada a pequenas
lesões exofíticas e agora aplicada em tumores maiores. O traba-
lho teve por base 31 NPL para massas renais entre 2 e 9,5 cm,
realizadas de 1997 a 2005, e conclui que a NPL reproduz os tem-
pos da cirurgia aberta com potencial para ser executada em tu-
mores maiores de 4 cm quando apresentarem crescimento
exofítico. No Texas, os prêmios foram para os vídeos “Vascular
Complications in Laparoscopic Urologic Procedures”
e”Vesicovaginal Fístula Repair”, técnica inédita, desenvolvida atra-
vés de cirurgias no interior do Brasil e da América Latina.

O Conselheiro da Amrigs, médico e ad-
vogado Bernardo Avelino Aguiar, está pro-
pondo um movimento de âmbito internaci-
onal para que o médico, quando julgado,
tenha um Foro Privilegiado como ocorre
para políticos (Presidente da República, Go-
vernadores, Senadores, Deputados), Minis-
tros dos Tribunais, Desembargadores,
Juízes, Militares de patentes inferiores, Po-
liciais Militares dos Estados, etc.

A proposta foi apresentada no IV Con-
gresso Latinoamericano de Direito Médico,
setembro último, em Montevidéu. Segundo
Aguiar, as sentenças estão sendo dirigidas
emocionalmente para atender às vítimas, o
que gera uma corrida assustadora para a
medicina defensiva -seguro médico. “Atu-
almente poucos aceitam resignados uma
intervenção médica que não seja exitosa.
Isto ocorre porque estamos atentos apenas
ao ato médico. Temos que introduzir nos
feitos judiciais o declínio orgânico do paci-

Prêmios para
Dr. Mirandolino

Foro especial para
julgamento de médicos

ente como um elemento de peso na dificul-
dade da cura”, defende.

Aguiar enfatiza a diferença fundamen-
tal entre as outras profissões e o
médico.”A vida não tem prazo: uma arté-
ria de grande calibre rompida precisa de
intervenção imediata ou o paciente mor-
re. Por isso não podemos ter tratamento
comum. Um juiz que condena alguém à
morte ou tira-lhe a liberdade errando no
seu julgamento não é condenado. Está
protegido pela lei. Não queremos fugir da
responsabilidade dos nossos atos. Mas
exigimos um tratamento igual às outras
profissões quando estamos defendendo
um bem tão importante, tão protegido
quanto a liberdade. A própria liberdade
não subsiste por si só. É imprescindível a
vida para que haja a liberdade. Logo, sem
a primeira não existirá a última. Tal
silogismo revela a importância do que
estamos pleiteando”.

As principais diretrizes da
chapa Renovação RS:
• Extinção da taxa de inter-

câmbio referente à Fede-
ração. Substituição por
taxa administrativa, inci-
dente sobre o saldo das
operações entre Unimed
de origem e destino;

• Reavaliação de publicida-
de, propaganda e marke-
ting, com profissionaliza-
ção da área;

• Auditoria interna perma-
nente na Federação, revi-
sando processos;

• Limitação de no máximo
uma reeleição por pessoa
e por singular;

• Proibição da contratação
de parentes de ocupantes
de cargos sociais;

• Criação de novo Conse-
lho de Administração da
Federação, com partici-
pação de todos os presidentes de
singulares;

• Implantação de modelo de gestão
participativa;

• Estabelecimento de programa de vi-
sitas periódicas às singulares e com
a participação dos respectivos coo-
perados.

Duas chapas estão
colocadas para a

disputa no RS

Oppermann concorre pela Chapa Renovação
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Assembléia
Ordinária
22/10/05

Comissão Diretora
Gilberto Pereira Gomes
Rosemarie Lopes Gomes
Jair Rodrigues Escobar

Diretoria da Amrigs
Newton Monteiro de Barros
Dirceu Rodrigues
Luiz Carlos Corrêa da Silva
Alfredo Cantalice Neto
Flávio Cabreira Jobim
Marcelo Zanini Corrêa

Conselheiros Eleitos
Albino Júlio Sciesleski
Bruno Wayhs
Carlos Roberto Hecktheuer
Gilberto Pereira Gomes
Ibrahim El Ammar
Izaias Ortiz Pinto
Jair Rodrigues Escobar
James Ricachenevsky
João Alfredo P. Steibel
João Carlos Kabke
Jose Carlos H. D.
dos Santos
Lia Mariza C. Scortegagna
Luiz Antonio Lucca
Luiz Bragança de Moraes
Luiz José Varo Duarte
Marília Thomé da Cruz
Nicolau Laitano
Renato Menezes de Boer
Roger Castagno
Rosemarie Lopes Gomes
Stela Maris S. Piccoli
Túlio Miguel S. Wenzel
Walter Neumaier

Ex-Presidentes da
Amrigs
Hans Ingomar Schreen
Hilberto Corrêa de Almeida
Manoel Antonio
Albuquerque
Paulo Marroni Silveira

Deptos/Soc./
Especialidades
Angiologia – João Carlos
Kabke / Cardiologia – Bru-
no Wayhs / Cir. Pediátrica –
Hilberto C. de Almeida / Do-
centes – Hélio Martinez
Balaguez / Méd. Família/
Com. – Élson Romeu Fari-
as / Méd. Interna – Edison
Pizzato  / Méd. do Trabalho
– Claudio Schmitt / Méd. de
Tráfego – Bernardo Aguiar
/ Obst./Ginecologia – João
Steibel  / Ort/Traumato –
Itamar Sofia do Canto / Psi-
quiatria – Jair Rodrigues
Escobar

Seccionais
Alegrete – Sandra Mara L.
Munró / Alto Uruguai – Lia
Mariza C. Scortegagna /
Canoas – Itamar Sofia do
Canto / Pelotas – Ada Lygia
M. Pinto Ferreira / Planalto
– Mirian Beatriz G. Ferrari  /
Rio Grande – José Carlos H.
D. Santos / Santa Rosa –
João Carlos Serafim / Sta
Vitória Palmar – José Paulo
R. Corrêa

Delegados Junto à AMB
Juarez Molinari
Stela Maris S. Piccoli

Assembléia
Ordinária
19/11/05

Comissão Diretora
Jair Rodrigues Escobar
Túlio Miguel Schein Wenzel
Anis Hauad

Diretoria da AMRIGS
Newton Monteiro de Barros
Flávio da Costa Vieira
Dirceu Rodrigues
Renato Lajús Breda

Conselheiros Eleitos
Anis Hauad
Bernardo Avelino Aguiar
Bruno Wayhs
Gilberto Pereira Gomes
Izaias Ortiz Pinto
Jair Rodrigues Escobar
João Carlos Kabke
Jose Carlos H. D.
dos Santos
Juarez Molinari
Luiz Antonio Lucca
Luiz Bragança de Moraes
Luiz José Varo Duarte
Marília Thomé da Cruz
Miréia Wayhs
Mirian Beatriz G. Ferrari
Nicolau Laitano
Roger Castagno
Rudimar Porto
Stela Maris Scopel Piccoli
Túlio Miguel S. Wenzel
Walter Neumaier

Ex-Presidentes da
AMRIGS
Manoel Antonio
Albuquerque
Paulo Marroni Silveira

Departamentos/Socieda-
des/Especialidades
Angiologia – João Carlos
Kabke
Cardiologia – Bruno Wayhs
Dermatologia – Aída S. Libis
Méd.Trabalho – Sérgio
Grana Calvete
Medicina de Tráfego –
Bernardo Aguiar
Nefrologia – Nilo
Hoefelmann
Neurologia – Cheple
Roberto Abib
Ort./Traumato – Itamar S.
do Canto
Psiquiatria – Manoel
Antonio Albuquerque

Seccionais
Alegrete – Sandra Mara L.
Munró
Canoas – Itamar Sofia do
Canto
Caxias do Sul – Rudimar
Porto
Noroeste – Marília Thomé
da Cruz
Pelotas – Ada Lygia M. Pin-
to Ferreira
Planalto – Mirian Beatriz G.
Ferrari
Rio Grande – José Carlos H.
D. Santos
Sta Vitória Palmar – José
Paulo R. Corrêa

Delegados Junto à AMB
Bernardo Aguiar
Gislaine Silveira de Vargas
Juarez Molinari
Miréia Wayhs
Rudimar Porto
Stela Maris Scopel Piccoli

psiquiatra Jair Rodrigues
Escobar foi eleito presiden-
te da Comissão Diretora do

Conselho de Representantes da
Amrigs para uma gestão de 18 me-
ses. A chapa única teve como se-
cretária a neurologista e médica do
trabalho Rosemarie Lopes Gomes
e o otorrinolaringologista Túlio
Miguel Wenzel, de Pelotas.

Ressaltando que presidir o
Conselho de Representantes é
uma função honorífica, Escobar
observa: “O Conselho é o órgão
máximo da nossa Associação e,
portanto, é grande sua responsa-
bilidade no cumprimento das dis-
posições estatutárias que o
regem.Desta forma devo cumprir
e fazer ser cumprido o estatuto,
bem como o regimento”.

Ele ilustra a relevância do Con-
selho com a sua constituição: fa-
zem parte de seu quadro ex-presi-
dentes Amrigs, conselheiros elei-
tos, presidentes de Departamen-

Escobar é eleito Presidente
Nova Comissão Diretora tem mandato de 18 meses

O

Novembro/Dezembro 2005

São sete os Delega-
dos junto à AMB em-
possados no dia 18 de
Outubro:

Miréia Simões Pires
Wayhs, Juarez Monteiro
Molinari, Stela Maris
Piccoli, Gislaine Silveira de
Vargas, Cláudio Schmitt,
Rudimar Porto e Bernardo
Avelino Aguiar.

Os Conselheiros: Bru-
no Wayhs (Ijuí), Stela
Maris Piccoli (Passo Fun-
do), Juarez Molinari (Rio
Grande), Túlio Miguel
Wenzel (Pelotas), Mirian
Beatriz G. Ferrari (Passo
Fundo), Marília Raymundo
Thomé da Cruz (Ijuí ) Re-
nato Menezes de Bôer (Pelotas),
Anis Hauad (Pelotas)-Flávio Cabrei-
ra Jobim (Santa Maria), James

tos, Sociedades e
Seccionais.”Assim
temos um funcio-
namento extre-
mamente rico,
abrangente e di-
versificado. Agre-
gamos a experi-
ência, sabedoria
e prudência dos
ex-presidentes
com a pluralidade
de idéias e inte-
resses dos dife-
rentes departa-
mentos e socie-
dades, bem como a integração re-
gional com as representações
seccionais”.

O novo presidente identifica
como “significativa a interação en-
tre Conselho e Diretoria da Amrigs,
onde prospere um clima de cola-
boração harmônica e respeitosa,
como ocorreu na gestão dos pre-
sidentes que me antecederam”.

Outra meta da Comissão Dire-
tora é a participação do maior nú-
mero possível de conselheiros nas
reuniões mensais do CR. “Essa
participação é muito representati-
va, pois traz para as nossas reuni-
ões as necessidades e peculiari-
dades de cada região de nosso
estado, que envolvem a atividade
médica associativa”.

Conselheiros e Delegados Gestão 2005-2008

Ricachenevsky (Cruz Alta),
Rosemarie Lopes Gomes (Porto
Alegre), Bernardo Avelino Aguiar

(Gravataí), Albino Sciesleski (Pas-
so Fundo) e Rudimar Porto (Caxias
do Sul).

•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

Wenzel, Escobar e Rosemarie

Médicos eleitos representam as principais regiões do Rio Grande do Sul



rias de óperas, duetos e um terceto e o Coral
Amrigs fizeram a programação do XVIII Recital
de Canto Lírico Amrigs, a tradicional homena-

gem do grupo de médicos solistas aos seus colegas no

18º Recital de Canto Lírico

Jornal Amrigs
Novembro/Dezembro 2005

Médicos Atores
em Cena

 A Casa Fechada é o quarto espe-
táculo encenado pelo grupo Médicos
Atores, formado por oito médicos que
ensaiam todas as segundas-feiras na
Amrigs, com direção de Júlio Conte. A
peça foi apresentada dias 11 e 12 de
dezembro, no Teatro AMRIGS,

O texto é do dramaturgo simbolis-
ta Roberto Gomes (1882-1922), sobre
pessoas de uma pequena cidade es-
peculando sobre o que teria aconte-
cido em uma casa que está fechada.

LIVROS

Marketing para Médicos
Um Caminho Ético é uma obra de

profissionais de marketing e, sobre-
tudo, um texto “de médico” que
transpõe para o dia-a-dia os concei-
tos fundamentais e as principais téc-
nicas de marketing aplicadas à medi-
cina. A leitura e a aplicação dos
ensinamentos deste livro irão promo-
ver mudanças positivas no desempe-
nho empresarial e comercial do leitor e
de sua empresa, clínica ou consultório. Leia
mais www.editoraage.com.br

 Doutor, estou com câncer?
Com base em dados científi-

cos, a médica psiquiatra e
psicoterapeuta Vera Lúcia
Bidone Lopes mostra as dificul-
dades pelas quais passam médi-
cos, familiares e pacientes diante
do diagnóstico de câncer. De for-
ma clara, simples, objetiva e muito
didática, esta obra, em segunda
edição ampliada, é dirigida tanto
aos profissionais de saúde quanto ao públi-
co leigo e discute situações como a comu-
nicação do diagnóstico e a importância do
diálogo. www.editoraage.com.br.

Lech resgata história
O ortopedista gaúcho

Osvandré Lech liderou grupo de
trabalho e publicou o resgate
histórico “SBOT 70 Anos - Cons-
truindo a Ortopedia Brasileira”,
obra com 256 páginas e 700
ilustraçõe com os primeiros anos da
instituição, a administração atual,
comissões, regionais brasileiras, etc.
Segundo centro em produção científi-
ca, o RS é destacado com oito centros de
formação de ortopedistas e uma história de
66 anos. Já na terceira obra sobre resgate
histórico, Lech firma-se também como his-
toriador em medicina.

Á Dia do Médico realizada no dia 17 de outubro no Teatro
Amrigs. Atividade do Instituto Vida Solidária, o ingres-
so era um quilo de alimento não-perecível destinado
ao abrigo João Paulo II.

Com apresentação de Jair
Ferreira e coordenação de
Aury Hilário e acompanha-
mento ao piano de Carlos
Morejano, o Recital contou
com as vozes dos médicos
solistas Geraldina Viçosa,
Virginia Fedrizzi, Auildo
Munhoz, Aury Hilario, Luiz
Degrazia, Jair Ferreira, José
Jerônimo Filho e Daniel
Soruco. Os convidados foram
Anabel Alzaibar, Cristina
Sorrentino, Gladys Gonçalves,
Marga Alvarez, Norma
Hummes, Jacques Burd, Pedro
A. Martins e Pedro Spohr.

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

ALUGO
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 espeta-
cular. Tel. (51) 3232.4834 e 99862666.
Duas salas com hall para consultório, banheiro privativo, 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 outra, 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 secretária, ar-con-
dicionado central, três salas e dois banheiros. 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 infra-

estrutura, 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 pro-
fissionais com visão de trabalho multidisciplinar. Contatos com
Marco F: (51) 9821.5455.
Sala ideal - para clínica psicoterápica, 35m2, semi-mobiliada, rua
Bordini, esq. Eudoro Berlink. Sala de espera e atend. com ar.cond,
isolamento acústico, box estac. Tratar (51) 3319.6507 ou
3228.1845.
Horário - Em Consultório com 55m², novo, bem decorado, 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. Telefo-
ne: (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, mo-
delo 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 aeropor-
to, condomínio com excepcional infra-estrutura, heliponto,
canchas esportivas, junto ao mar, paisagismo e arborização na-
tiva. Tratar (51) 9986.2666/ 3230.2626
Vende-se Dois terrenos em excelente localização no condomí-
nio fechado Aspen Mountain, em Gramado. Preço abaixo da tabe-
la. Tratar tel. (51) 3331.6615
Galloper, Mod. 99, TSXLLWB, diesel, 4X4, categoria micro-ôni-
bus, IPVA pago. Tratar direto com  proprietário 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 temperatura 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. Mobiliado com ar condi-
cionado. Tratar 9993.3377
Consultório com 60 m2, divisórias e armários, aparelhos de ar
condicionado, na Av. Venâncio Aires em frente ao HPS. Direto
com proprietário. Tel. 9979.9117
Videohisteroscópio Storz completo em ótimas condições 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 completa.
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 com-
pleto 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 espe-
cialidades clínicas, no Bom Fim, com ar cond. e equipa-
mentos básicos e excelente secretária. Tel.(51)3312-6589/
9151.4074.

DIVIDO CONSULTÓRIO
Trabalhe em Equipe Neurologista e médica do trabalho
procura colegas da Unimed de outras especialidades. C/
Dra. Rosemarie tel. (51) 3224.6013.
Divide-se excelente consultório de psiquiatria/psicologia,
na Amélia Telles 90, com garagem, portaria e ar condicio-
nado. Tratar com Fernanda ou Guilherme, tels. (51)
3333.4453 ou 3331.8201".

VIAGENS
VALE DOURADO - (06 pessoas) -Proprietária de “Time
Sharing” em praia catarinense procura para intercâmbio de
uma semana em 2006. Tr: Dra. Rose – (51) 3224 6013
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Fórum em Prol da Saúde
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Entidades representativas da área
da saúde assinaram, dia 7 de dezem-
bro, protocolo de intenções para a cria-
ção do Fórum de Entidades Médico-Hos-
pitalares em Prol da Saúde. O acordo é
entre a Associação Médica do RS
(Amrigs), Conselho Regional de Medici-
na (Cremers), Sindicato Médico do RS
(Simers), Sindicato dos Hospitais e Clí-

Entidades médicas e hospitalares
assinam protocolo de intenções

nicas de Porto Alegre (Sindihospa), Fe-
deração dos Hospitais e Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul (Fehosul), Associa-
ção dos Hospitais do RS (AHRGS) e Sin-
dicato dos Laboratórios de Análises Clí-
nicas do RS (Sindilac).

O ato ocorreu em confraternização
de final de ano realizada na sede da

Amrigs. Foi ali igualmente, em encontro
durante a realização do 22º Congresso
Amrigs e Sul Saúde, em outubro, que
todas as entidades iniciaram as conver-
sações para a criação do Fórum. A inicia-
tiva vem de encontro à filosofia impri-
mida pela diretoria da Amrigs nos últi-
mos três anos – Integração. Para a ges-
tão o slogan é “Consolidação”.


