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Atualidades AMRIGS

Livro de colunista do Jornal 
da AMRIGS é premiado

O Grupo dos 

Médicos OffRoad da 

AMRIGS voltou a se 

reunir no domingo, 3 

de agosto, para mais um passeio. Desta vez o destino foi o Viaduto 

do Treze, o maior viaduto ferroviário da América e segundo mais 

alto do mundo, localizado no município de Vespasiano Corrêa. 

Dezenove duplas participaram do alegre passeio, onde reinou a 

amizade e a camaradagem. No caminho, no Vale dos Vinhedos 

aconteceu o almoço no agradável recinto do Primo Camilo. O 

próximo passeio está marcado para o domingo, dia 12 de outubro, 

dentro das comemorações da XXII Semana do Médico e o destino 

será o Walachai, comunidade germânica localizada nas imediações 

do Morro Reuter. Para participar basta ser sócio da AMRIGS, 

possuir veículo 4 x 4 , gostar de aventura e de atividades em grupo. 

Informações pelo mais: matz@amrigs.org.br  

A obra “A Tristeza Pode Esperar” do médico José de Jesus Camargo foi premiada na 

categoria Crônica na 12ª edição do Prêmio Livro do ano, da Associação Gaúcha de 

Escritores. Lançado no segundo semestre de 2013 o livro descreve o drama diuturno no 

convívio com a doença sob a ótica do médico. 

O Jornal da AMRIGS já há três anos tem mantido uma página ocupada pelas crônicas 

exclusivas de Camargo. A obra recém premiada é uma coletânea de publicações feitas no 

Jornal Zero Hora. 

Natural de Vacaria, formado em 1970 pela Faculdade de Medicina da UFRGS, José de 

Jesus Camargo é um exímio cirurgião torácico, excelente professor e, como atesta o prêmio 

recebido, um grande cronista e escritor.

Caravana AMRIGS visita 
diversos municípios

Depois da Caravana AMRIGS passar por Bento Gonçalves no dia 

27/08/2014 com os temas “Diagnóstico PréNatal e Redução da 

Mortalidade Perinatal” e “Ultrasonografia no Diagnóstico”, palestras 

do Dr. Jorge Telles, no dia 29/08/2014 a Caravana passou por Iraí com 

os temas “Intolerância à Lactose”, “Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados ao Idoso”, “Fragilidade Geriátrica” e “Diagnóstico Pré

natal e Redução da Mortalidade Perinatal”, tendo como palestrantes o 

Dr. Alfredo Cantalice, Ângelo Bós e Márcia Wassler. Finalmente no dia 05/09/2014 a Caravana estará em Santa Vitória do Palmar com a 

palestra “Papiloma Vírus”.

Grupo de médicos off-road 
visitou o viaduto do Treze





Dr. Jorge Utaliz analisa o momento          da Medicina no Brasil
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1. Qual a sua formação, Dr. Utaliz ? 

Minha formação começa bem antes da faculdade quando, em 

Bagé, fui admitido como “escriturário” no Hospital Dr. Cândido Gafrée 

(que funcionava no prédio da Beneficência Portuguesa) que era 

dirigido pelo Dr. Joaquim Pedro Gaffrée, o primeiro ortopedista com 

quem tive contato. Isto aconteceu quando tinha 16 anos. Terminei o 

curso científico e depois me transferi para Santa Maria onde tentei o 

vestibular. Na segunda tentativa, passei em Medicina na UFSM. Me 

formei em 1983, quando então me transferi para Porto Alegre onde fiz 3 

anos de residência médica em Ortopedia e Traumatologia no Serviço 

do Hospital Independência, coordenado então pelo Dr. Silvio Pereira 

Coelho. Em 1996 fui a Campinas onde fiz um Curso de Videoartros

copia no serviço do Dr. Wilson Mello.

2. Como se deu seu engajamento nas lideranças médicas? 

Atuação na AMRIGS e outras entidades, etc

A primeira entidade que me sondou e fui chamado a integrar 

como 2º tesoureiro, foi a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do 

RS na gestão do Dr. Luiz Ary Zanete Anicet. Segui na SBOTRS como 2º 

secretário, secretário e finalmente em 2002 como Presidente. Após 

minha gestão fui convidado pelo Dr. Newton para integrar a diretoria 

da AMRIGS pela primeira vez. A partir dali, fui honrado com a distinção 

de continuar integrando a diretoria da nossa entidade nas gestões do 

Dr. Dirceu e, finalmente tendo sido convidado a assumir a Diretoria de 

Defesa Profissional da nossa entidade.

3. Como vê o momento atual da saúde do Brasil?

Quem, como eu, conviveu com enfermarias que tinham, no 

máximo, 10 leitos (ou seja, 10 camas hospitalares), quando “maca” era 

equipamento de transporte de paciente e hoje se depara um mar de 

macas em hospitais públicos da nossa cidade, contadas como se leitos 

fossem, se choca. O estado atual e as pobres perspectivas da assistência 

à saúde em nosso país nos preocupam a todos. Ainda não foi en

contrada uma política de saúde eficaz para, em vez de compartilhar 

qualidade de atendimento, distribui subfinanciamento, gestões equi

vocadas ou fraudulentas, falências hospitalares, desvios de verbas, 

propinas, enfim tudo, menos a abordagem séria que merece a área que 

lida com a vida humana.

Em 2003, estava na presidência da SBOTRS e nessa condição 

vivenciei alguns fatos bem importantes na nossa área de atuação como 

a 1ª edição da CBHPM.

4. Como encara a relação médicos x convênios?

Entre o médico e seu paciente, indústrias farmacêuticas, in

dústrias de órteses, próteses e materiais especiais, operadoras de 

planos de saúde e outros intermediários comercializam os seus 

produtos estabelecendo seus lucros com bases concretas sobre custos 

bem definidos. À medida que novos avanços tecnológicos vieram 

sendo agregados ao arsenal terapêutico disponível, maior custo foi 

associado ao tratamento médico. Enquanto isso, a remuneração mé

dica permaneceu estagnada no seu valor.

Ao longo das últimas décadas, a fatia da remuneração médica no 

bolo do financiamento à saúde vinha diminuindo progressiva e inexo

ravelmente até chegar a níveis inaceitáveis. Isto motivou as entidades 

Entrevista

"Diretor de Relações Associativas e Culturais da atual Diretoria da AMRIGS, Utaliz tem se destacado pelo envolvimento com os 

movimentos médicos, na luta pela dignidade dos honorários  médicos e por sua incansável participação na batalha pelo respeito do 

exercício da Medicina. Nesta edição o Dr. Jorge Utaliz faz uma criteriosa análise do momento da medicina no Brasil”
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Dr. Jorge Utaliz analisa o momento          da Medicina no Brasil
médicas a finalmente iniciarem, em 2011, um movimento de mobi

lização nacional para a valorização da remuneração médica.

Nesta mobilização, que se disseminou em todos os estados 

brasileiros, estamos tentando a reversão do quadro, conscientizando as 

operadoras de planos de saúde que a valorização do trabalho médico 

vai entregar aos seus usuários uma assistência médica de melhor 

qualidade com menor gasto secundário.

5. O que representa o Mais Médicos dentro deste contexto?

O ano de 2013 marcou a comunidade médica do nosso país de 

uma forma muito negativa. O mesmo governo que, há cerca de 10 anos 

encaminhou, através do seu líder na câmara dos deputados (Dep. 

Arlindo Chinaglia) um projeto (PL 65/2003) para restringir a criação de 

novos cursos de medicina bem como para definir normas para controle 

de entrada de profissionais de outros países no mercado brasileiro, ao 

ser pressionado pela opinião pública que ruidosamente foi às ruas em 

julho de 2013, cria o programa “Mais Médicos”, dessintonizado da real 

situação do caos na saúde pública brasileira.

Os contribuintes cansaram de pagar tributos bélgicos e receber 

serviços somálicos. Uma das áreasalvo mais destacadas dos manifestos 

foi a falta de acesso da população a uma assistência médica de 

qualidade.

Surpreendidos pelas manifestações, mas sem um projeto dire

cionado para a causa dos problemas assistenciais, os gestores públicos 

elegeram como culpados os médicos, desencadeando uma ofensiva 

que se materializou em sua forma mais concreta com a Lei que instituiu 

o programa “Mais Médicos”. Este programa colocou à frente à po

pulação desassistida médicos desprovidos de revalidação dos seus 

diplomas, obtidos em escolas de equivalência curricular duvidosa em 

relação às nossas faculdades.

6. Como descreve o cenário atual da saúde no nosso país?

A ordem natural dos processos de desenvolvimento humano é o 

aperfeiçoamento, a qualificação e a facilitação do acesso da população 

aos benefícios proporcionados pelo progresso do conhecimento. 

Infelizmente estamos num cenário invertido, onde as condições 

pregressas provocam um saudosismo melancólico delineando um 

preocupante porvir na nossa área de atuação. Os paradoxos não estão 

sendo exibidos ao acaso, senão pela absoluta falta de um planejamento 

embasado no enfrentamento direto das necessidades sociais e não na 

busca de um retorno eleitoral imediato. 

7. Como você vê as perspectivas da assistência à saúde no 

nosso país?

A julgar pelo que vem sendo delineado, o prognóstico é muito 

sombrio para a saúde pública do nosso país. O subfinanciamento do 

SUS, a falta de estrutura mínima para o atendimento em comunidades 

carentes, o subemprego médico, o fechamento de leitos hospitalares, o 

sucateamento das unidades de assistência atuais e a proliferação de 

escolas médicas vão construir uma nova realidade, distribuindo a 

desassistência e a proliferação sem freios de serviços de atendimento à 

saúde desestruturados, entregues a profissionais sem um nível de 

qualificação adequado. 

De forma equivocada, a prioridade é investir em quantidade em 

vez de qualificação das atuais escolas médicas. Da mesma forma, a 

residência médica não está sendo focalizada de forma equilibrada, 

segundo as necessidades assistenciais da população.

Por outro lado, com a terceirização da assistência médica, sendo 

progressivamente transferida para as operadoras de planos de saúde, 

assistimos uma verdadeira “SUSificação” da saúde suplementar. Quem 

conviveu com clínicas de pronto atendimento que, atendendo o SUS 

conseguiam manter atendimento 24 horas, inclusive fins de semana, 

não consegue atendimento disponível neste período nem nas clínicas 

que atendem exclusivamente convênios. As emergências dos hospitais 

estão constantemente lotadas e não dão conta do atendimento aos 

usuários de planos de saúde. Isto projeta para o futuro um quadro que 

não é animador na saúde suplementar. O que se esperar ainda da saúde 

pública?

8. Como devem atuar as entidades médicas para melhorar a 

assistência à saúde do provo brasileiro?

As entidades médicas do nosso estado já mantém uma relação 

muito unida e, juntas tem encaminhado ações na defesa da medicina e 

do acesso da população gaúcha a uma saúde de qualidade. Defen

demos a valorização do profissional médico, da relação médico

paciente, da carreira de estado para o médico (o que naturalmente 

distribuiria melhor o contingente médico hoje concentrado nas 

metrópoles de nosso país), da abertura de novos leitos hospitalares, do 

adequado financiamento da saúde pública, da profissionalização das 

agências de controle da saúde suplementar, entre outras demandas.

Só podemos tornar as nossas entidades fortes e representativas 

na luta por uma saúde melhor com a efetiva participação dos colegas. É 

a presença dos médicos nas mobilizações de suas entidades que pode 

inverter as tendências atualmente negativas, principalmente para a 

população mais necessitada. 
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A eleição ao cargo de Conselheiro Eleito da AMRIGS tem 

previsão para ocorrer entre o dia 18 de agosto (data da postagem 

das cédulas) e o dia 28 de agosto (prazo para os associados 

devolveremnas). Cada sócio vota em até três candidatos para 

representálo, via Correio.As cédulas serão emitidas juntamente 

com instruções e uma cartaresposta comercial para o retorno. 

Condições de voto: ser associado Jubilado, Residente ou Efetivo. 

Estar filiado há pelo menos 06 meses – contados retroativamente a 

partir de julho de 2014. Estar em dia com as contribuições mensais 

do respectivo semestre. A apuração dos votos será na primeira 

quinzena de setembro, e o resultado será divulgado assim que a 

contagem foi concluída. O processo eleitoral está sendo 

coordenado pelo Dr. Renato Lajús Breda, integrante da Comissão 

Eleitoral, juntamente com a Dra. Aída Schafranski Libis e o Dr. José 

Carlos Henrique Duarte dos Santos. 
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Conselho de Representantes

Armindo Pydd, Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando 

Egídio Batista Oliveira, Hélio Martinez Balaguez, Itamar Sofia do 

Canto, João Antonio da Silva Stucky, José Paulo Rotunno Corrêa, 

Marcelo Lopes Igansi, Mirian Beatriz Gehlen Ferrari, Norma 

Beatriz Dutra Benvenuti, Renato Menezes de Boer, Roberto César 

Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosemarie Lopes Gomes, Sonia 

Elisabete Soares Kunzler. 

Durante sua reunião mensal, realizada em 19 de julho, o 

Conselho de Representantes AMRIGS recebeu a visita do Presidente 

da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Aguinel José Bastian 

Junior, e do Diretor Científico da entidade, Amberson Vieira Assis. 

Além de trazer sua manifestação de apreço pela AMRIGS, nossos 

colegas catarinenses se reuniram com o Diretor Científico da AMRIGS, 

Dr. Antonio Carlos Weston, para discutir o Exame AMRIGS e a 

cooperação técnica entre as duas entidades. 

Presidente da ACM visita reunião do CR da AMRIGS

Conheça os candidatos ao cargo de Conselheiro da AMRIGS

Confira os candidatos ao cargo:
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Eleições

 Eleição para AMRIGS terá chapa única
A eleição para a formação da nova Diretoria da 

Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) está 

em andamento. Com chapa única, liderada pelo Dr. 

Alfredo Cantalice, candidato a Presidente, o sócio da 

AMRIGS receberá, via Correio, as cédulas da votação da 

AMRIGS e da Associação Médica Brasileira (AMB), 

juntamente com as instruções e uma cartaresposta 

comercial para o retorno. 

A postagem das cédulas, pela AMRIGS, está 

prevista para acontecer até o dia 18 de agosto. Os 

associados terão 10 dias para devolvêlas (até o dia 28 

de agosto), utilizando a cartaresposta. 

A apuração dos votos será na primeira quinzena 

de setembro, e o resultado será divulgado assim que a 

contagem foi concluída. A posse acontecerá no mês de 

outubro, durante a Semana do Médico da AMRIGS. 

O processo eleitoral está sendo coordenado pelo 

Dr. Renato Lajús Breda, integrante da Comissão 

Eleitoral, juntamente com a Dra. Aída Schafranski Libis 

e o Dr. José Carlos Henrique Duarte dos Santos. 

Confira os integrantes da chapa candidata à 

Diretoria: 

Chapa –  “Conhecimento e Proximidade”: 

Presidente – Alfredo Floro Cantalice Neto 

VicePresidente – Jair Rodrigues Escobar 

Diretor Administrativo – Arthur da Motta Lima Netto 

Diretor de Finanças – Marcelo Scarpellini Silveira 

Diretor do Exercício Profissional – Jorge Utaliz 

Guimarães Silveira

Diretor Científico – Renato Borges Fagundes 

Diretor de Assistência e Previdência – Geraldo 

Vargas Barreto Viana 

Diretora de Normas – Lizete Pessini Pezzi 

Diretor de Comunicação – Jorge Alberto Bianchi 

Telles

Diretor de Integração – Bernardo Avelino Aguiar 

Diretor da UniAMRIGS – Antonio Carlos Weston

Diretor de Patrimônio – Dirceu Rodrigues





Semana do Médico
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Covênios

A AMRIGS assinou no dia 2 de julho, o Termo de Convênio 

de Mútua Colaboração com a Associação Brasileira de Recursos 

Humanos, Seccional do Rio Grande do Sul (ABRHRS). O 

objetivo deste convênio é estabelecer uma aliança estratégica 

voltada ao aprimoramento por meio de capacitação profissional, 

organização e realização de cursos, seminários, congressos, 

fóruns e eventos a serem realizados pela AMRIGS e 

administrados pela ABRHRS. 

A duração desta parceria tem vigência até 31/12/2017, 

podendo ser prorrogado automaticamente se não houver 

manifestação em contrário por qualquer uma das partes. Na foto 

da esquerda para direita: Dr. Alfredo Cantalice Neto (Diretor 

AMRIGS), Dr. Dirceu Rodrigues (Presidente AMRIGS), Dr. Anto

nio Carlos Weston (Diretor AMRIGS), Orian Kubaski (Presidente 

ABRHRS), Ério Nascimento ( Vice Presidente Administrativo 

Financeiro ABRHRS) e Cássio Mattos (Consultor AMRIGS). 

Desde o dia 11 de agosto, toda a estrutura da ABRHRS ocupa o 

terceiro andar do Prédio das Sociedades na AMRIGS, onde 

anteriormente se localizava parte do Salão de Festas e o Centro 

Científico. Cerca de 50 funcionários estão trabalhando no local, com 

quatro cursos já em andamento. A ABRH irá colaborar também com a 

programação do 2º Congresso Estadual sobre Saúde e Trabalho. 

AMRIGS fecha convênio com ABRH-RS



Exame AMRIGS

 O salto do Exame AMRIGS

Com mais de 40 anos de aplicação, o Exame AMRIGS 

continua produzindo números impressionantes, com sucessivas 

quebras de recordes e aumento do número de serviços e 

faculdades participantes. Para 2014 o Exame AMRIGS, graças a 

sua parceria com a Associação Catarinense de Medicina deverá 

contemplar 64 instituições com vagas de especialidades de 

acesso direto (34 RS e 30 SC); 31 instituições com vagas de 

especialidades com prérequisitos (16 RS e 15 SC); 359 

programas de Residência Médica (231 programas de acesso 

direto e 128 programas de prérequisitos); 965 vagas nos 

programas de acesso direto (640 RS e 325 SC) e, finalmente, 245 

vagas nos programas de prérequisitos (167 RS e 78 SC). Os 

números, cada vez mais desafiadores, certamente representam a 

credibilidade que o Exame AMRIGS conquistou graças à 

seriedade de sua execução e que identifica a AMRIGS como 

entidade líder na difusão do conhecimento médico no sul do 

país. 
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Categoria Jornal

1º LUGAR – CLARINHA GLOCK ( Jornal Extra Classe) 

Caderno Especial doação de órgãos e tecidos Voltar a Viver

 2º  LUGAR – MARY LÚCIA DA SILVA ( Jornal NH)

Mais do que uma Vitamina 

3º LUGAR – MAUREN DE SOUZA XAVIER DOS SANTOS (Correio do 

Povo)

Cirurgia do Coração Inédita 

Categoria Rádio

1º LUGAR – PAULO ROCHA (Rádio Gaúcha) 

Luta contra o câncer 

2º LUGAR – CAMILA MARTINS KILA (Rádio Guaíba)

Superbactéria

3º LUGAR – JOSÉ RENATO RIBEIRO (Rádio Santa Cruz AM 550)

A Máfia dos Anabolizantes

Categoria TV

1º LUGAR – LISIANI MOTTINI (TVE)

Cura do câncer de mama ao alcance de pacientes do SUS  

2º LUGAR – JULIANO MARTINS SOARES (RBS TV)

Engenharia de Tecido e o uso de nanotecnologia 

3º LUGAR – MAÍRA GATTO ACOSTA (RBS TV)

Pesquisadores Gaúchos Fazem descoberta que reduz pela metade 

tempo de cura para tratamento póstrauma

Troféu Especial Medicina no Mundo Conectado

1º  LUGAR ROBERTA SALINET (RBS TV) 

 Ciência que salva 

17Jornal AMRIGS 

Prêmio AMRIGS

O Prêmio AMRIGS  de Jornalismo chega à sua quarta edição com 

novidades. A premiação especial para os veículos de comunicação 

impressos do interior do Estado é uma delas. "A Caravana AMRIGS tem 

nos apresentado inúmeros veículos de comunicação muito 

profissionais na cobertura de matérias voltadas à saúde. Por estarmos 

fixados em Porto Alegre, por vezes não temos esse conhecimento. 

Contudo, a atuação da nossa entidade é regional e, portanto, temos o 

dever de valorizar as matérias jornalísticas que contribuam para a 

qualidade de vida das pessoas em todo o nosso Rio Grande", explica 

Dr. Dirceu Rodrigues, presidente da AMRIGS. Além do valor em 

dinheiro entregue aos primeiros colocados de cada uma das 

categorias, outro atrativo fica por conta de uma viagem.

Assim como em 2013, este ano o evento de entrega dos prêmios 

também vai acontecer durante a Semana do Médico da entidade, em 

conjunto com a VII edição do Prêmio Publicações Médicas Gaúchas, 

conferido pela Revista Científica da AMRIGS. Após a solenidade de 

premiação, os ilustres convidados irão participar de um coquetel 

embalado pela banda Youngles Rock&Blues.    

Confira, abaixo, os ganhadores da última edição:

IV Prêmio AMRIGS de Jornalismo traz novidades
Premiação valoriza o conhecimento médico e beneficia população

III Prêmio AMRIGS de Jornalismo



Tem muita coisa errada no País que eu frequento. A 

educação é tão precária que um estádio inteiro é capaz 

de xingar a presidente com palavrões grotescos, e sem 

pudor de fazêlo na frente dos seus convidados inter

nacionais. Essas pessoas não percebem que nenhum 

estrangeiro consegue (por ter educação básica) descolar 

a imagem da presidente da imagem do país, porque na 

pátria deles  o presidente eleito representa a Nação. 

Mas agora que os estrangeiros voltaram para casa e 

o país do futuro  é só nosso  outra vez,  parece razoável  

que se busque entender porque estas coisas acontecem.

Como as pessoas que  vaiaram  não são miseráveis, 

tanto que tiveram dinheiro para pagar o preço abusivo (e 

agora se sabe,  corrompido) dos ingressos, e  estavam  lá 

de cara descoberta com  função precípua de vaiar, vamos 

dar o crédito de supor que elas tenham lá as suas razões.  

Os partidários do governo costumam simplificar dizen

do que estas manifestações são reações da elite branca, 

rica e alienada do sofrimento do povo mais humilde.

Esta acusação,  que tem a velha e rancenta intenção 

de realimentar o conflito de classes, ignora por con

veniência ou má fé, um fato importante: os ricos da tal 

elite não protestam porque  têm condições de viver bem 

apesar do governo, e podem comprar saúde, educação, 

segurança e lazer, ou sejam as atribuições do Estado, 

pelas quais já se habituaram a pagar sem nunca receber.  

Mas então, quem protesta?

Tudo sugere que seja aquela faixa da população que 

não é tão pobre para requerer a caridade do bolsa 

família, mas não tão rica 

a ponto de dispensar os 

serviços públicos. É 

aquele cidadão que tra

balha muito, paga  

impostos extorsivos  e se sente fraudado por não ter 

nenhum retorno.

É aquele trabalhador que comprou sua casa através 

de financiamento, não foi incluído no programa Minha 

Casa, Minha Vida, e começa a perceber que talvez não 

consiga pagar as prestações se a inflação continuar 

solapando seus salários.

É o pai zeloso que investiu em escola privada para 

tornar seu filho mais competitivo e descobriu que as 

vagas no vestibular estão sendo distribuídas por critérios 

modificados no meio do jogo.

É aquele funcionário que não ganha o suficiente 

para pagar um plano de saúde mas também não aceita 

ser atendido por médicos que ninguém certificou e que, 

agora se sabe, prescrevem medicações iguais para quei

xas diferentes e nunca solicitam exames porque, aparen

temente não sabem interpretálos.

No país que eu frequento, os mais inconformados 

são os que pagam impostos e descobriram que é o 

dinheiro deles que está sendo empregado para  comprar 

a permanência  no poder.

Claro que isto não justifica a grosseria do xinga

mento, mas devia servir para orientar os marqueteiros 

de plantão.

O país que eu frequento

(*) Professor de Cirurgia Torácica da UFCSPA e Membro Titular da Academia Nacional de Medicina

José J. Camargo (*)

Artigo
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Eleições

As eleições para a nova Diretoria da Associação Médica 

Brasileira (AMB) estão em andamento. A única chapa inscrita é 

liderada pelo atual Presidente, Dr. Florentino de Araújo Cardoso 

Filho, para a gestão 20142017. A votação será concomitante à da 

Associação Médica do Rio Grande do Sul, no período de 18 a 28 de 

agosto. As cédulas para o voto serão enviadas via Correio para os 

associados. 

Entre os candidatos na chapa do Dr. Florentino Cardoso para 

as eleições da AMB, estão o atual Diretor Científico da AMRIGS, Dr. 

Antonio Carlos Weston, concorrendo a Diretor de Atendimento ao 

Associado, e o exPresidente da AMRIGS, Dr. Newton Monteiro de 

Barros, candidato no quadro do Conselho Fiscal Efetivo. 

Eleição da AMB também terá Chapa Única
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Roger Lahorgue Castagno, Stela Maris Scopel Piccoli e Túlio Miguel Schein Wenzel
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Anna Maria Costa Aguiar, Armindo Pydd, Juarez Monteiro Molinari, Miréia Simões 
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JORNAL AMRIGS

DIRETORIA - Gestão 2011/2014

CONSELHEIROS NATOS

Presidente: Marília Raymundo Thomé da Cruz 

Primeiro Secretário: Renato Menezes de Boer 

Segunda Secretária: Norma Beatriz Dutra Benvenuti

CONSELHO DE RESPRESENTANTES

CONSELHEIROS ELEITOS

Ada Lygia Macedo de Pinto Ferreira, Armindo Pydd, Carlos Roberto Hecktheuer, 

Enio Paulo Pereira de Araújo, Fernando Egídio Batista Oliveira, Genaro Laitano, 

Germano Mostardeiro Bonow, Gisele Rodrigues Lobato, Izaias Ortiz Pinto, 

João Antonio da Silva Stucky, João Carlos Kabke, Josué Vânius Uzon Hoewell, 

Lizete Pessini Pezzi, Luiz Antonio Lucca, Luiz Bragança de Moraes, Marcelo Lopes Igansi, 

Marília Raymundo Thomé da Cruz, Nicolau Laitano, Niura Terezinha Tondolo Noro, 

Norma Beatriz Dutra Benvenuti, Renato Menezes de Boer, 

Roberto César Costa, Rosa Mary Lech da Silva, Rosalvo Ottoni Costa, 

Rosemarie Lopes Gomes, Rudimar Porto, Sonia Elisabete Soares Kunzler, 

Stela Maris Scopel Piccoli, Trajano Roberto Alfonso Henke e Walter NeumaierContatos e informações sobre anúncios podem 
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ou pelo e-mail alx@dft.com.br, 

com Alexandre Dallapicolla.

Anuncie no Jornal AMRIGS

www.facebook.com/amrigs

www.twitter.com/amrigs
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Agenda Médica

NUTRIÇÃO

IX Simpósio de Nutrição da Santa Casa de Porto Alegre

Data: 05 de setembro de 2014

Local: Anfiteatro Hugo Gerdau – Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre

Informações: eventos@santacasa.tche.br | (51) 3214.8504

IMUNIZAÇÃO

XVI Jornada Nacional de Imunização

Data: 10 a 13 de setembro de 2014 

Local: Royal Tulip, Rio de Janeiro (RJ)

Informações: http://www.jornadasbim.com.br/.

TERAPIA INTENSIVA

XVIII Jornada Internacional de Terapia Intensiva 

Data: 11 a 13 de setembro de 2014

Local: Anfiteatro Hugo Gerdau – Santa Casa de Misericórdia de Porto 

Alegre

Informações: eventos@santacasa.tche.br | (51) 3214.8504

OTORRINOLARINGOLOGIA

Data: 12 a 15 de novembro de 2014

Local: Centro de EventosFIERGS, Porto Alegre (RS)

Informações: http://www.aborlccf.org.br/44cbo

MEDICINA HOSPITALAR/CLÍNICA MÉDICA

II Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar

XII Congresso Gaúcho de Clínica Médica

Data: 18 a 20 de setembro de 2014

Local: Centro de Eventos – Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre (RS)

Informações: http://www.medicinahospitalar2014.com.br | (51) 

30298981 

MASTOLOGIA

Câncer de Mama – 9ª Edição

Data: 18 a 20 de setembro de 2014

Local: Serrano Resort, Gramado (RS)

Informações: www.plenariumcongressos .com.br (51)33118969

HOSPITAIS E CLÍNICAS

II Jornada Jurídica do SINDIHOSPA

Data: 19 de setembro de 2014

Local: Centro de Eventos do Hotel Laghetto Viverone, Porto Alegre (RS)

Informações: www.gweventos.com.br

DERMATOLOGIA

39ª Jornada Gaúcha de Dermatologia

Data: 24 a 25 de outubro de 2014

Local: Centro de Eventos do Sheraton Porto Alegre Hotel

Informações: http://www.jornadagauchasbdrs.com.br | (51) 

3019.2444

NUTROLOGIA

XVIII Congresso Brasileiro de Nutrologia 

Data: 24, 25 e 26 de setembro de 2014 

Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo (SP)

Informações: www.abran.org.br/congresso

GESTÃO EM SAÚDE

VII Congresso Nacional e XIII Simpósio de Auditoria em Gestão 

em Saúde

Data: 09 e 10 de outubro de 2014

Local: Hotel Laghetto Viverone Moinhos, Porto Alegre (RS)

Informações: http://www.amrigs.org.br/somaergs | 

somaergs@gweventos.com

SEMANA DO MÉDICO

XXVII Semana do Médico AMRIGS

Data: 12 a 18 de outubro de 2014

Local: Sede da AMRIGS (Av. Ipiranga – 5311)

Informações: www.amrigs.org.br

CARDIOLOGIA

XXIII Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica

Data: 26 a 29 de novembro de 2014

Local: Centro de Eventos Plaza São Rafael

Informações: http://www.cardioped2014.com.br | (21) 3478.2760

MEDICINA FÍSICA

XXIII Congresso de Medicina Física e Reabilitação

Data: 11 a 13 de setembro de 2014 

Local: Serrano Resort, Gramado (RS)

Informações: www.plenariumcongressos.com.br | (51) 33118969
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Túnel do Tempo
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TÚNEL DO TEMPO
O que foi manchete no Jornal da AMRIGS há 40 
anos atrás. Estas foram as principais notícias 
veiculadas no Jornal da AMRIGS em 
julho, agosto e setembro de 1974:

Não há nenhuma vantagem para o médico em recolher como autônomo sobre muitos saláriosmínimos: no máximo 

conseguirá aposentarse com 13 saláriosmínimos. Sabese que qualquer pessoa só alcançará recolher sobre 20 salários

mínimos depois de 25 anos de atividades profissionais  segundo a tabela da Lei da Previdência  permanecendo assim por 10 

anos, isto é, até os 35 anos de atividades, para aposentarse ao final com 80% daquele valor. E no caso do médico, isto é 

impossível e não vantajoso.

Quem estiver interessado em adquirir algum 

automóvel da linha Volkswagen pode procurar a 

gerência da AMRIGS. Ao final do “Consórcio AMRIGS 

para Aquisição de Automóvel”, a Associação Médica 

recebeu os 6 carros correspondentes às cotas com que 

participava, colocando à venda agora. São seis VW 1500, 

modelo 1975, zero quilometro, mas podem ser retira

dos quaisquer outros da linha pagandose a diferença se 

o automóvel for de maior preço.

O projeto de lei sobre planejamento familiar 

apresentado pela senadora irlandesa Mary Robinson 

acabou sendo derrotado por 3 votos contra um. Com 

isto o governo de coalizão publicou suas próprias 

propostas para uma lei anticoncepcional, segundo as 

quais qualquer pessoa solteira está sujeita a uma multa 

de até 100 libras pela compra de anticoncepcionais. O 

novo projeto define como solteiros os que não tem 

cônjuge vivo, e isto inclui, naturalmente, viúvos e 

viúvas.

AMRIGS VENDE SEIS 

VW ANO 1975

IRLANDA: MULTAS 

PARA QUEM 

COMPRAR PÍLULAS

Médico-autônomo: é mau negócio 
recolher sobre 20 salários






