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Expediente

Sumário

AMRIGS e a Copa de 201404

Editorial

Nos últimos anos, a AMRIGS

utilizou os mais modernos métodos

para a implementação de novos

processos de administração, buscados

nos Sistemas de Gestão pela Qualidade,

sempre com a participação consensada

de todos os envolvidos pelo

Planejamento Estratégico de nossa

Associação. Esse Trabalho, que tão bons

resultados nos trouxe, terá

continuidade na gestão 2009/2010.

Por outro lado, já no primeiro

semestre de 2009, a Diretoria da

AMRIGS estará convidando o seu

Conselho de Representantes, os seus

Delegados perante a AMB, a

UniAMRIGS, o Instituto Vida Solidária,

as Sociedades de Especialidades, os

representantes das Seccionais, o

Departamento de Médicos Residentes e

o Departamento Universitário para, em

conjunto, programarem as suas

atividades para os próximos anos, com

a finalidade de tornar visíveis,

transparentes e conhecidas, todas as

iniciativas médico-associativas.

Com isto, cada unidade que

compõe a AMRIGS poderá analisar o

cumprimento da sua missão outrora

estabelecida e programar o seu futuro

nos próximos anos, através da definição

do que serão os seus novos valores e

qual será a sua visão como partes vitais

de uma entidade médica que se

programa para alavancar sólidos

conceitos em atividades científicas,

culturais e sociais, priorizando o

atendimento das expectativas dos

associados. Com maior ênfase, ainda, na

ampliação do seu Centro Cultural.

Por intermédio desses dois

mecanismos revisados e atualizados - a

Gestão pela Qualidade e o

Planejamento Estratégico - e pela

participação dos núcleos

representativos, os sistemas de

administração da AMRIGS poderão ser

acelerados, buscando como finalidade

maior, atender de forma diferenciada os

associados de Porto Alegre e das

demais cidades do Estado, além de duas

novidades, a criação de um Programa

de Amparo aos colegas em sua fase de

melhor idade e de um Programa de

Atenção Especial aos residentes e aos

acadêmicos.

Dirceu Rodrigues - Presidente

09

10 Luta pela implementação da CBHPM no SUS

Portabilidade nos planos de saúde

ANUNCIE NO JORNAL AMRIGS

Agora o contato comercial para anunciar no jornal

da Amrigs é Alexandre Dallapicola.

Contatos e informações sobre anúncios podem

ser obtidos através do telefone

(51) 3233.7334 ou pelo e-mail alx@dft.com.br.

16 Posse da nova diretoria do IVS
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Especial

No dia 13 de fevereiro, o presidente da AMRIGS, Dirceu

Rodrigues, e os diretores, Renato Lajús Breda e Alfredo Floro

Cantalice Neto, apresentaram ao prefeito em exercício de

Porto Alegre, José Fortunati, o desejo que existe de

modernização da sede da entidade.

A AMRIGS tem no seu planejamento para os próximos

três anos, a construção de um Centro de Eventos com a

magnitude que a demanda desses espaços de atualização

científica e de desenvolvimento cultural tem mostrado

existir. Os espaços existentes no complexo da AMRIGS

poderão permitir que se possa levar adiante este projeto e

até mais, quando ocorreria a possibilidade de agregar a

construção de um

hotel com capacidade

para hospedar os

participantes dos

eventos daquele

Centro Cultural.

Como a cidade de

Porto Alegre deverá

ser sede de jogos da

Copa do Mundo em

2014, o Dr. Dirceu

Rodrigues, o Dr.

Renato Breda e o Dr.

Alfredo Cantalice

visitaram ao Prefeito

em exercício José

Fortunati, para

apresentar esta idéia

e inserir esta

pretensão da

AMRIGS, dentro das

diversas fases de

modernização que a Capital estará desenvolvendo para a

recepção dos turistas até aquela data.

“A Copa é uma excelente oportunidade para avançarmos,

modernizarmos e deixar um legado de desenvolvimento para a

cidade", argumentou Fortunati.

O prefeito em exercício destacou, ainda, que uma das

preocupações que a Fifa impõe é a ampla oferta na rede

hoteleira, que permite atender de modo adequado os turistas

que virão assistir aos jogos. Fortunati disse também que aguarda

o relatório da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias

de Base (Abdib), que apontará as necessidades relativas à

infraestrutura dos municípios que pleiteiam o Mundial.

AMRIGS propõe projeto

de modernização de sua sede
C

ristin
e

R
o
c
h
o
l/P

M
P
A

Prefeito em exercício de Porto Alegre José Fortunati recebeu no seu gabinete o Presidente da AMRIGS,

Dr. Dirceu Rodrigues
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Grupo Paritário

Avaliação do Processo de Negociação

do Grupo Paritário e a Direção Médica

do IPERGS
No dia 10 de fevereiro aconteceu mais uma reunião do Grupo

Paritário (IPE-Saúde: Amrirgs, Ahrgs, Cremers, Fehosul, Federação das

Santas Casas, Simers e Sindilac), que contou com a presença da supervisora

da AMRIGS Maria da Graça Schneider e lideranças da área médica e

hospitalar com a Direção Médica do Instituto de Previdência do Estado.

Entre os pontos abordados, ficou definido que:

• A codificação das Glosas, padronizando os recursos de forma

eletrônica, discutida pelo Grupo Paritário em novembro de 2008

será implantada em abril de 2009.

• A implantação do TEC foi prorrogada para o dia 15 de abril,

devido à solicitação das entidades médicas, pela dificuldade em

executar o treinamento nos meses de janeiro e fevereiro,

período de férias de muitos colegas. O treinamento foi agendado

o dia 17 de março, às 19h, no Teatro da AMRIGS. Todas os

médicos credenciados do IPE estão convidados.

• Devido a várias solicitações de ajustes no regulamento de

credenciamento do IPE, foi agendada uma reunião com a

participação das assessorias jurídicas de cada entidade, para a

análise e ajuste desse regulamento.

Foi também colocado para o grupo que o cartão magnético (PIN-

PAD) não apresenta compatibilidade com o sistema da Unimed,

impossibilitando dessa forma o uso comum.

A próxima reunião do Grupo Paritário ficou agendada para o dia 10

de março.
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Jurídico

Jornal Amrigs

Jurídico em questão
A partir desta edição, o Jornal Amrigs

passa a abordar temas da atividade médica

que podem implicar em questões jurídicas, tais

como suposto erro médico, honorários,

relação com operadoras, cobrança, descrição

de despesas aos pacientes, etc. As perguntas

chegam à Amrigs e são encaminhadas para a

assessoria jurídica da Associação. Nesta

primeira coluna o assessor jurídico, Dr.

Madeira, responde várias perguntas sobre um

processo de alegado erro médico.

Sabe-se que grande parte destas ações é

oportunista, contudo, tais ações são ajuizadas

e têm seu processamento normal.

1) Como o médico sabe que esta sendo

processado e o que deve fazer?

2) Em processos desta natureza a

presença do médico é indispensável?

3) O médico é obrigado a prestar

depoimento na Delegacia de Polícia? Deve ir

acompanhado com seu advogado ou pode ir

sozinho?

4) O que deve relatar, tendo em vista que

neste local seus esclarecimentos científicos não

serão, teoricamente, compreendidos?

5) Depois de apresentada a defesa, qual o

próximo passo?

6) Quais as provas possíveis de se realizar?

Documental, pericial e/ou testemunhal?

7) O médico impossibilitado de

comparecer na audiência, por motivos

profissionais, pode passar uma procuração ao

seu advogado?

8) Como ocorre a audiência?

9) Quando o

juiz profere sua

decisão?

10) Quantos recursos podem ocorrer?

11) Como ocorre o processo ético-

profissional?

Primeiramente, jamais procurar o paciente, autor da

ação, sem a consulta prévia a um advogado.

Qualquer acordo sem esta assessoria pode ser

prejudicial.

Sim, pois a

sua desídia poderá resultar em revelia, e todos os

argumentos do autor da ação serão tidos pelo juiz

como verdadeiros.

Quando chamado, o médico deve

apresentar-se, mas sempre acompanhado de um

profissional do Direito, pois sua recusa poderá trazer

maiores consequências.

O relato

na área policial deve ser sucinto, sem maiores

detalhes técnicos, uma vez que tais argumentos serão

utilizados posteriormente na defesa.

Se a defesa for apresentada no processo cível, o

médico deverá preocupar-se com a prova de seus

argumentos de defesa. Aqui, cabe verificar

documentos, testemunhas, prova pericial (já

antecipando quesitos para a perícia) e verificar a

necessidade de contratar um assistente técnico

(outro médico, de sua confiança, que irá acompanhar

a prova pericial ao lado do perito judicial).

Qualquer meio de prova considerado lícito.

Testemunhas, documentos, perícia (exames,

vistorias), inspeção judicial (o juiz se desloca ao local

da prova – ex.: constatação das condições de um

hospital).

Se o autor da ação solicitar o

depoimento pessoal do médico, ele deve

comparecer, sob pena de confissão dos fatos em

favor do autor. Se há impossibilidade, o advogado do

médico solicitará adiamento da audiência, mediante

justificação documentada (ex.: estado de saúde,

viagem, etc...).

A audiência é

um ato solene, e segue um rito estabelecido em lei

(Código de Processo Civil Brasileiro). No início, o juiz

deve incitar as partes à conciliação (verificar

possibilidade de acordo). Se conciliam, realiza-se um

termo de acordo que é lançado na ata de audiência,

e depois este acordo será homologado, por

sentença, pelo juiz. Não havendo conciliação, o juiz

tomará os depoimentos pessoais das partes (primeiro

o autor, depois o réu), passando a ouvir, se for o

caso, o perito e assistentes técnicos, e após as

testemunhas (primeiro as do autor, após as do réu,

nesta ordem).

O juiz

poderá proferir

sentença na própria

audiência (não é

comum, muito mais quando o assunto é complexo e

demanda estudo), ou lançá-la em gabinete, em prazo

não superior a 10 dias, mandando intimar as partes

para que tomem ciência da decisão.

Contra a sentença cabe recurso de apelação, que é

julgado por um colegiado de julgadores de um

Tribunal (três, no mínimo). Cabe, da apelação,

preenchidos os requisitos, recurso de embargos

infringentes, com estas condições: decisão colegiada

wem apelação, que tenha reformado a sentença de

primeiro grau, e a votação dos três julgadores não

seja unânime (haja um voto vencido).

Decididos os embargos infringentes, ou, sendo

caso de não cabimento destes, caberá recurso

especial (para o Superior Tribunal de Justiça, no caso

da decisão ofender lei federal, por exemplo), e/ou

recursos extraordinário (para o Supremo Tribunal

Federal, no caso da decisão ofender a Constituição

Federal, por exemplo). Vencidas estas instâncias

recursais, a decisão transitará em julgado, e nada mais

poderá ser feito, pois fará ‘coisa julgada’, traduzida

esta como ‘lei’ entre as partes, e o cumprimento da

sentença será coercitivo.

Segue rito parecido a um processo

judicial, com três fases distintas: fase postulatória

(argumentos das partes – representação do

ofendido e defesa do médico); fase instrutória (faz

das provas, onde tudo o que foi argumentado na

primeira fase, agora é demonstrado); fase

decisória.

• U

•

sufrua, gratuitamente, dos serviços de atendimento, defesa
e acompanhamento de processos nas áreas cível e ético-disciplinar
decorrentes do exercício profissional.
Atendimento Disponível sob Consulta na Área Criminal

Assessoria Jurídica para Associados AMRIGS
Defesa de Alegados Erros Médicos
Assessoria Jurídica para Associados AMRIGS
Defesa de Alegados Erros Médicos

Ligue para nossa Central de Serviços aos Associados - Fone: (51) 3014-2020
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Notícias

CFM proíbe vínculo entre médicos

e Sistemas de Consórcios
A mudança na legislação dos consórcios na nova Lei dos

Consórcios (Lei nº 11.795/2008), que entrou em vigor no dia 6

de fevereiro, desagradou as entidades médicas. Regulamentada

nas circulares - nº 3432 e nº 3433 publicadas pelo Banco Central

(BC) no Diário Oficial da União (DOU) de 04 de fevereiro, a

nova legislação permite, entre outros, o financiamento de

serviços médicos, cirurgias plásticas e próteses dentárias

O Conselho Federal de Medicina (CFM) impede o vínculo

entre médicos e sistemas de consórcios e em março do ano

passado, o CFM editou a Resolução nº 1.836/2008, que proíbe

vínculo entre médicos e empresas que financiam cirurgias

plásticas. De acordo com a resolução, "é vedado ao médico

vínculo de qualquer natureza (atendimento de pacientes

encaminhados ou não) com empresas que anunciem e/ou

comercializem planos de financiamento, consórcios e similares

para procedimentos médicos".

No dia 16 de janeiro, o Cremers esteve na Justiça Federal

representado pelo vice-presidente Rogério Wolf de Aguiar e pelo

coordenador do departamento jurídico, Jorge Alcebíades de Oliveira

Perrone, em audiência, quando após ouvir as argumentações do

Conselho, o juiz do TRF da 4ª região Jurandi Borges Pinheiro

deliberou prorrogar por mais 180 dias a suspensão da resolução da

ANS 153/2007 nos locais onde existir banda larga de internet.

Ao mesmo tempo, o magistrado suspendeu definitivamente a

aplicação da resolução nos locais onde não existe banda larga.

O Cremers entrou com uma ação ordinária contra a

Resolução 153/07 da Agência Nacional de Saúde Suplementar –

que impõe o preenchimento eletrônico da TISS - para impedir que

os médicos possam sofrer sanções por parte das operadoras de

planos de saúde e a própria ANS, que prevê em sua determinação

multa de R$ 35 mil ao profissional que continuar com o

preenchimento das guias de papel.

No dia 19 de dezembro, o Cremers, através de ação na Justiça

Federal, já havia conseguido suspender a implantação do

preenchimento eletrônico da TISS, previsto para ocorrer a partir do

último 31 de dezembro.

Justiça Federal prorroga suspensão

da resolução da ANS sobre a TISS
Está suspensa a resolução em locais sem banda larga
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Notícias Acadêmicas

Faculdades de Medicina de Porto Alegre

preparam novo Trote Solidário

A AMRIGS apoiou o trote solidário

da medicina na PUCRS em 2008, onde os

alunos da ATM 2012 e 2013 (calouros)

mostraram um novo caminho, que este

ano será seguido por outros dois cursos

da Capital, o da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul (UFRGS) e de Ciências

da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Seguindo o exemplo

da PUCRS, uma

comissão formada por

alunos veteranos das

universidades federais do

Rio Grande do Sul

(UFRGS) e de Ciências

da Saúde de Porto

Alegre (UFCSPA) irá

colocar em prática o

Trote Solidário da

Medicina, uma luta pela

humanização de um dos

trotes mais visados do

Ensino Superior. O projeto inclui

campanha de arrecadação de alimentos e

roupas, doação de sangue e uma gincana

entre os alunos.

O Trote Solidário da PUCRS neste

ano está previsto para acontecer na rede

de supermercados BIG-Nacional de Porto

Alegre, no segundo final de semana de

março (entre os dias 14 e 15). Os alunos

da ATM 2013 e 2014 (tanto veteranos,

quanto calouros) serão divididos em

grupos, que abordarão o público dos

supermercados-alvo, divulgando o Trote

Solidário. O objetivo é arrecadar a maior

quantidade de alimentos possível para

distribuir entre instituições como o

Projeto Social Ilha Grande dos

Marinheiros, Projeto Social Vila São Judas,

SPAAN, ABA (Associação dos Bebês

Apressados), Kinder, entre outras.

No ano passado, os calouros da

PUCRS reuniram 4,3 mil toneladas de

alimentos, 700 peças de roupas, materiais

de limpeza e cerca de 5 mil fraldas para

instituições e projetos sociais como o da

Ilha dos Marinheiros. A iniciativa, que

levou os calouros a passar dois dias nos

supermercados da cidade, marcou para

sempre o ingresso na faculdade e a vida

dos estudantes.

Calouros de medicina que participaram do Trote Solidário em 2008

V Recepção aos

calouros de medicina

do RS
A Associação Médica do Rio Grande do Sul -

AMRIGS junto com o seu Departamento Universitário –

DU, estará promovendo no dia 28 de março de 2009

às 21 horas a V Recepção aos Calouros de Medicina do

Rio Grande do Sul, no Centro de Eventos AMRIGS.

O evento contempla uma conversa informal com

os alunos abordando temas, entre eles, como estudar

medicina, residência médica, Instituto Vida Solidária, e

outros.

AMRIGS MEDparty 2009
Após a recepção aos calouros, a partir

das 23 horas será realizada a III AMRIGS

MEDparty 2009, festa organizada pelo

Departamento Universitário da

AMRIGS (DU), para os novos

acadêmicos de medicina e o público

em geral,. A festa será realizada no

Centro de Eventos da AMRIGS,

com muitas atrações e novidades.

São esperadas aproximadamente

1.200 pessoas.
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Confira as regras da portabilidade
A partir de abril de 2009, os beneficiários estarão aptos a exercer a

mobilidade com portabilidade de carências, desde que sejam observadas

as seguintes regras:

a) Estar em dia com a mensalidade.

b) Estar há pelo menos dois anos na operadora de origem ou três anos

caso tenha cumprido a cobertura parcial temporária ou nos casos de

doenças e lesões pré-existentes. A partir da segunda portabilidade,

prazo de permanência passa a ser de dois anos para todos os

beneficiários.

c) Outra questão importante é que a mobilidade só poderá ser pedida

no período entre o mês de aniversário do contrato e o mês seguinte.

d) A portabilidade de carências não poderá ser exercida para planos de

destino que estejam cancelados ou com comercialização suspensa.

e) A portabilidade de carências não poderá ser oferecida por operadoras

em processo de alienação compulsória de sua carteira ou em

processo de oferta pública do cadastro de beneficiários ou em

liquidação extrajudicial.

09Janeiro/Fevereiro 2009

Notícias

Regulamentada norma sobre portabilidade

de carências nos planos de saúde

Foi publicada na edição do dia 15 de

janeiro de 2009, no Diário Oficial da

União a Resolução Normativa nº 186, da

Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS), que regulamenta a mobilidade

com portabilidade de carências nos

planos de saúde. A partir dessa data, as

operadoras de planos privados de

assistência à saúde terão um prazo de 90

dias para se adaptarem às novas regras.

Sendo assim a mobilidade com

portabilidade de carências entrará em

vigor, efetivamente, em abril.

O projeto de mobilidade com

portabilidade de carências faz parte do

Programa de Aceleração do

Crescimento do Governo Federal – PAC

da Saúde (Mais Saúde) e é considerado

pela ANS como importante instrumento

de estímulo à concorrência no mercado

de saúde suplementar, permitindo que os

consumidores tenham mais liberdade de

escolhas.

A medida vai atingir cerca de seis

milhões de beneficiários de planos

individuais/familiares, contratados após 1º

de janeiro de 1999 ou que tenham

adaptado seus contratos, em todo o Brasil.

Atualmente, o beneficiário de plano

de saúde individual tem direito a sair de

uma operadora e contratar plano em

outra (mobilidade) a qualquer tempo.

Porém, o cumprimento do período de

carência não o isenta de ter que cumprir

novamente esse prazo ao trocar de

operadora. Com a entrada em vigor da

mobilidade com portabilidade de

carência, o beneficiário terá mais

facilidade para trocar de plano, caso não

esteja satisfeito com a assistência

prestada. Para isso, basta cumprir alguns

requisitos.

A partir de abril, será mais fácil mudar de plano de saúde
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Revista “O Médico&Você”
Em outubro de 2008, a Associação Médica Brasileira lançou a revista O

Médico & Você. A idéia desse lançamento surgiu do entendimento que

uma das missões da entidade é informar a população sobre saúde de

forma criteriosa e baseada em evidências científicas. Além disso, ser um

contraponto a várias publicações relacionadas ao assunto que não

exploram a temática em profundidade.

O sonho da AMB de produzir um periódico voltado para o público leigo

é antigo. Para dar continuidade a esse projeto, a associação procurou

uma agência com conhecimento de mercado e capacidade de atender a

proposta da entidade para a revista. O objetivo foi desenvolver um

veículo de comunicação que explorasse as pautas de saúde de forma

abrangente, sem, porém, ser cansativo. Desse posicionamento nasceu

também o desejo de criar um conceito de diagramação que facilitasse a

leitura.

Inicialmente, a programação é lançar um exemplar a cada três meses.

Alguns assuntos de saúde pública terão um espaço fixo em todos os

números, porém um tema ficará em destaque a cada edição. O

Conselho Editorial dará a orientação necessária para as matérias da

revista.

Será desenvolvido ainda um

portal para atualizar e

acrescentar informações aos

assuntos discutidos. O espaço

também é uma forma de

ampliar o acesso à publicação.

A primeira edição foi lançada

com tiragem de 500 mil

exemplares. O objetivo inicial é

distribuir, pelo menos, um

exemplar para cada médico

brasileiro, que são convidados

a repassá-la para seus

pacientes. A expectativa é

atingir, em breve, 20 milhões

de leitores.

Dr. José Luiz Gomes do Amaral

Presidente da AMB

10 Jornal Amrigs

No dia 19 de janeiro,

uma reunião na sede do

SIMERS deflagrou o início do

movimento pela

implementação da CBHPM

(Classificação Brasileira

Hierarquizada de

Procedimentos Médicos) no

Sistema Único de Saúde.

Participaram da reunião o

presidente da AMRIGS

Dirceu Rodrigues, o

presidente do CREMERS

Cláudio Franzen e o diretor-

tesoureiro da entidade Isaías Levy, e o presidente do SIMERS e

da FENAM, Paulo de Argollo Mendes.

Alguns pontos foram debatidos para que a luta pela

implantação da CBHPM

consiga uma amplitude

inédita na classe médica. “É

preciso desburocratizar a

discussão, fazendo com

que os gestores públicos

entendam a importância da

CBHPM para otimizar os

recursos e melhorar as

condições de trabalho do

médico”, afirmou Cláudio

Franzen. A iniciativa do

diálogo com todas as

entidades médicas também

foi saudada por Franzen. “É uma luta que deve ser conjunta,

para engajar toda a classe médica na luta por mais esta

conquista”, declarou.

Entidades

Entidades médicas iniciam movimento

pela implementação da CBHPM no SUS

Presidentes das entidades médicas do Estado querem

mostrar aos gestores públicos a importância da CBHPM

C
R

E
M

E
R

S
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Fora do Consultório

Confraria irá receber Mauro Galvão
A Confraria Gre-Nal, após o recesso de verão, retomará os

encontros em grande estilo. No dia 03 de março, o convidado

para o debate da noite é Mauro Galvão, um dos melhores

zagueiros da história do futebol brasileiro. Revelado pelo

Internacional na década de 70, hoje é o diretor-executivo de

futebol do Grêmio.

Formada por médicos simpatizantes ou atuantes no futebol,

a Confraria reúne-se todos os meses na sede da AMRIGS, com

a presença de um convidado ilustre, para debater assuntos

ligados ao esporte e a medicina.

Como participar:

Para participar da Confraria Gre-Nal entre em contato pelo

telefone (51) 3014-2021, ou pelo site www.amrigs.org.br. Interessados

devem fazer a inscrição até 24 horas antes dos encontros.

Quadra de areia está aberta ao público
Um novo benefício construído para os associados já é

realidade. A quadra de areia, solicitação antiga de muitos

médicos, foi inaugurada no fim de 2008 e está aberta para

receber os amantes dos esportes, como o vôlei e futebol.

A cidade, segundo muitos médicos, é carente de quadras

para atendê-los nos horários que podem praticar esportes. E o

novo Centro Esportivo da AMRIGS, que conta com uma quadra

de areia com dimensões entre 40x24, vestiários e iluminação

para os jogos noturnos, é o lugar ideal para receber o associado

e a comunidade.
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Especial

O novo momento da AMRIGS

A Chapa Participação, que venceu as eleições realizadas

em setembro de 2008, assumiu a gestão da Associação

Médica do Rio Grande do Sul – AMRIGS - para o período

2008-2011, com planos de comprometimento, etapas de

desenvolvimento e estratégias para os três anos da sua

administração, além valorizar e fortalecer o associativismo, a

defesa da melhor prática da medicina e a responsabilidade

social.

Na fala do Presidente eleito da AMRIGS, Dr. Dirceu

Rodrigues, fica estabelecido os objetivos da nova diretoria para

o período que estarão à frente da associação médica.

“O plano de gestão, que se embasou no planejamento

estratégico estruturado para o período de 2007 até 2010 da

AMRIGS, definiu as suas metas e as suas estratégias através de

uma proposta construída em nome de uma visão de trabalho

associativo. Diante desta condição, algumas das propostas são

prioridades e devem ser observadas nos primeiros meses da

nova gestão”

Dentre as 32 propostas de trabalho da nova administração,

pode-se destacar o estabelecimento de padrões de atendimento

dos associados de Porto Alegre e diferenciado para os que

residem ou trabalham fora da Capital, pela observância das suas

diferentes necessidades. Para isto, as sociedades médicas de

algumas cidades estão sendo visitadas para que sejam ouvidos os

seus representantes e anotadas as suas expectativas associativas.

Também está prevista a criação de um sistema de amparo ao

médico idoso socialmente necessitado, que ficará sob os

cuidados do Instituto Vida Solidária, responsável por elaborar

um projeto de atendimento destes colegas. Merece

destaque a ampliação das atividades do Departamento

Universitário (DU) e do Departamento de Médicos Residentes

(DMR), com ênfase na captação e na retenção desses

associados.

A Diretoria Administrativa está envolvida com o

prosseguimento e aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico

já existente, cuja finalidade a é de preservar os Quatro Entes da

AMRIGS: UniAMRIGS, Instituto Vida Solidária, A AMRIGS

propriamente dita e o futuro Centro Cultural AMRIGS.

A situação Financeira da AMRIGS é estável, obtendo

resultado altamente positivo em 2008; o diretor anterior deixou

uma grande responsabilidade para nós: continuar a política de

gerenciamento que deu muito certo. É um desafio que temos

que assumir.

Na diretoria de Previdência e Assistência procuraremos dar

continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pela

diretoria anterior procurando avançar nos mais diversos

benefícios oferecidos aos nossos associados e fazendo do

Auxílio-Doença Mensal Temporário (ADMT), o melhor plano

de auxílio doença privado existente no mercado aos médicos,

sendo uma exclusividade dos sócios da AMRIGS, com sua

liberação baseada em critérios técnicos adequados e pela

agilidade na liberação das parcelas.

Renato Lajús Breda

Diretor Administrativo

Alfredo Floro Cantalice Neto

Diretor de Finanças

Marcelo Scarpellini Silveira

Diretor de Assistência e Previdência

Acompanhe os depoimentos dos novos diretores da

AMRIGS sobre os planos para as suas áreas e o atual foco de

trabalho:

Nova diretoria da AMRIGS
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Especial

A Diretoria Científica, na gestão atual, pretende pautar a sua

atuação pela intensa difusão do conhecimento médico utilizando

todos os meios disponíveis para este objetivo. Entendemos que

a AMRIGS é a instituição de excelência para este fim por dispor

das Sociedades de especialidades que serão contatadas e

participarão ativamente desta difusão.

Uma nova área de conhecimento dentro da saúde

definitivamente está entre nós: a Informática em Saúde,

particularmente para nossa classe, a Informática Médica, que

motivou criarmos nessa nova gestão um Núcleo de Informática

Médica dentro da AMRIGS. A proposta é nos aproximarmos,

discutirmos e difundirmos a informática para os nossos sócios e

pretendemos organizar em breve o primeiro encontro do

gênero.

Nossa principal meta é a de manutenção e ampliação do

quadro associativo da Associação através de medidas com

impacto imediato na reorganização dos benefícios que já

contemplam os associados, medidas de médio prazo, na

qualificação da assistência através do envolvimento dos parceiros

e de longo prazo com o desenvolvimento de projetos visando a

valorização e a distinção do associado dentro da categoria

médica.

Quanto a Diretoria de Assuntos do Interior, temos a

consciência da obrigação de irmos ao encontro dos colegas.

Colocar à disposição palestras inovadoras, enfocadas no modo

de atuação do profissional médico. Já temos pronto um plano

de palestras com enfoque jurídico para médicos

Antonio Carlos Weston

Diretor Científico

Jorge Alberto Bianchi Telles

Diretor do Exercício Profissional

Jorge Utaliz Guimarães Silveira

Diretor de Relações Associativas e Culturais

Bernardo Avelino Aguiar

Diretor de Assuntos do Interior do Estado
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Para o ano de 2009, a UniAMRIGS preparou uma série de

novos cursos para atender aos associados, colaboradores,

fornecedores e comunidade em geral.

Criada para oportunizar o aprendizado e melhor

qualificação permanente, A Universidade Corporativa da

AMRIGS -UniAMRIGS - busca cumprir sua missão, tornando a

AMRIGS um centro de excelência na difusão da Arte e Ciência

Médica no Rio Grande do Sul.

Para mais informações e Inscrições, acesse:

www.uniamrigs.org.br ou contate-nos por telefone (51)

3014.2015 ou por email: uniamrigs@amrigs.org.br

A UniAMRIGS irá lançar em 2009 o

, com 7 módulos que serão trabalhados ao longo do ano,

onde serão desenvolvidas habilidades e atitudes práticas para o

relacionamento e condução de equipes vencedoras. Os

módulos tratam de assuntos corporativos, para profissionais da

área da saúde, que atuam na parte administrativa ou estejam

interessados em se aprofundar nos assuntos. Neste grupo

encontram-se secretárias, recepcionistas, fornecedores,

colaboradores e interessados em melhor suprir as necessidades

profissionais de atendimento, fornecimento e qualificações

necessárias para se trabalhar na área da saúde.

1º módulo: –

07/03/2009 (9h às 16h)

2º módulo:

– 28/03/2009 e 04/04/2009 (9h às 16h)

3º módulo:

4º módulo:

5º módulo:

6º módulo:

7º módulo:

A AMRIGS, através da sua Universidade Corporativa

(UniAMRIGS) criou uma linha de cursos voltada para educação

financeira e finanças pessoais: .

Os cursos listados abaixo são gratuitos para Médicos

Associados da AMRIGS. Faça a sua inscrição!

1º módulo:

Data: 27

de abril – Hora: 19h30 às 21h30

2º módulo:

Data: 25 de maio – Hora:

19h30 às 21h30

Estamos lançando o Programa "

”.

1º módulo: - Data:

24 e 26 de Março de 2009 (8 horas/aula) - Conteúdos:

Etiopatogenia, Diagnóstico, Tratamento, Prognóstico.

A Revista da AMRIGS é publicação oficial da Associação

Médica do Rio Grande do Sul. Nela, há espaço para publicações

importantes e/ou originais da área Médica.

Envie seus artigos científicos para avaliação pelo site:

www.revistadaamrigs.org.br ou pelo email:

revista@amrigs.org.br

* Próxima Edição: Abril-Junho (Vol. 54) – Submissão de artigos

científicos para avaliação até 18 de Maio de 2009.

Curso Lideranças em

Saúde

Programação:

Planejamento e Administração do Tempo

Atendimento Competente, Humano e

Criativo na Saúde

Gestão Contábil

Marketing Pessoal e Relacionamento

Interpessoal

Etiqueta Empresarial na área da Saúde

Administração de Conflitos e Gestão de

Resultados

Gestão de Carreira

INVEST MED

Economia Brasileira e Cenário Econômico

Mundial: Entenda a crise como Oportunidade -

Planejamento Financeiro: Onde investir em

2009? e Mercado Acionário -

AS ESPECIALIDADES

PARA O CLÍNICO - Revisão e Atualização

PNEUMOLOGIA PARA CLÍNICOS

Sabe o que poderá ser uma das grandes atrações da

próxima Revista da AMRIGS?

O SEU ARTIGO!

UniAMRIGS

UniAMRIGS: sua qualificação passa por aqui
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O Diário Oficial da União publicou a portaria do

Ministério da Educação nº 1153 de 22/12/2008, que renova

o reconhecimento dos cursos de Medicina da Fundação

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre,

da UFRGS e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A

portaria retoma a habilitação "Médico" e, com isso, fica

extinto o termo "Bacharel em Medicina", contido em

portaria anterior.

No mês de outubro de 2008, o Cremers, através de sua

assessoria jurídica, elaborou parecer provando o equívoco da

decisão do MEC, agora revogada, decidindo também que não

iria mais registrar diplomas com a expressão "Bacharel em

Medicina".

No dia 17 do mesmo mês, estudantes de medicina, com

apoio das entidades médicas do Estado (AMRIGS, Cremers e

Simers), realizaram passeatas na Capital e em municípios do

Interior protestando contra a medida e exigindo a volta do

título de "Médico" nos diplomas.

Notícias Acadêmicas

MEC publica portaria restabelecendo

a denominação de Médico nos diplomas

dos estudantes formados em Medicina
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Instituto Vida Solidária – Nova Gestão

No dia 26 de janeiro de 2009 foi realizada uma

Assembléia Extraordinária no Salão de Festas da AMRIGS,

para a posse da nova Diretoria, Conselho de Administração e

Conselho Fiscal do Instituto Vida Solidária, eleitos para a

gestão 2009-2012.

O ex-presidente da AMRIGS Dr Newton Barros nas

gestões 2002-2005 e 2005-2008 e do IVS nas gestões 2003-

2006 e 2006-2009, passou o cargo para o atual presidente da

entidade, Dr. Dirceu Rodrigues.

No seu discurso de posse, Dr Dirceu Rodrigues

apresentou a nova diretoria do Instituto Vida Solidária e

destacou o importante trabalho que o IVS vem fazendo em

prol da comunidade local e a importante função social que o

instituto exerce junto à comunidade gaúcha. Dentre os

planos futuros, foi destacado o projeto de amparo ao médico

idoso, que virá a ser desenvolvido na atual gestão.

Toma posse a nova Diretoria do Instituto

Vida Solidária, gestão 2009-2012

Nova diretoria assume gestão do IVS

Instituto Vida Solidária - Gestão 2009–2012 - Diretoria
DIRETORIA

Presidente – Dirceu Francisco de Araújo Rodrigues

Vice-Presidente – Lia Mariza Cerutti Scortegagna

Diretor Administrativo – Renato Lajús Breda

Diretor de Finanças – Alfredo Floro Cantalice Neto

Diretor de Ensino – Antônio Carlos Weston

Diretor de Relações Associativas e Culturais – Jorge

Utaliz Guimarães Silveira

Diretor de Relações Sociais e Ações Comunitárias –

Marilia Kraemer Ghelen

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Bernardo Avelino Aguiar

Hans Ingomar Schreen

Jair Rodrigues Escobar

Luiz José Varo Duarte

Marilia Raymundo Thomé da Cruz

Newton Monteiro de Barros

Túlio Miguel Schein Wenzel

CONSELHO FISCAL

GERENTE EXECUTIVA

SUPLENTE

Gilberto Pereira Gomes

José Carlos Henrique Duarte

Roger Lahorgue Castagno

Simone Maria Pedott Romanenco

Cláudio Schmitt

Sobre o Instituto Vida Solidária
O Instituto Vida Solidária é o braço social da AMRIGS, e

desenvolve programas nas áreas de educação, cultura e assistência

social. O IVS tem entre as suas finalidades apoiar ações voltadas

para o desenvolvimento comunitário e para a promoção social,

com prioridade às que se destinam à melhoria das condições de

vida de famílias, crianças, adolescentes e comunidades carentes;

promover a saúde, a educação, a cultura e a assistência social de

seus associados e comunidade; promover o desenvolvimento de

projetos culturais e artísticos como instrumentos de promoção

social.
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As obras do Centro Comunitário Vida Solidária, na Vila São

Pedro, estão bem adiantadas e em fase finalização. No local

funcionará a Unidade de Saúde com o Programa de Saúde da Família

(PSF) e o Programa Brincar e Crescer. Os atendimentos no Centro

serão destinados às comunidades vizinhas da AMRIGS.

Atividades Comunitárias programadas para o Dia Mundial Sem Tabaco - 31

de maio:

– Atividade comunitária no shopping Iguatemi, dia 30 de maio

– Atividade comunitária no Parque Farroupilha, dia 31 de maio

– Atividade Socioeducativa programada para o Dia Nacional de Combate

ao Fumo - 29 de agosto:

– I Feira Estadual de Articulação da Rede Social Para o Controle do

Tabagismo, nos dias 28 e 29 de agosto.

Proposta de atividades para 2009

17Janeiro/Fevereiro 2009

O Projeto Fumo Zero, em seu planejamento para 2009, prevê

uma grande ação articulada em rede, com vários segmentos da

sociedade gaúcha, para a promoção do controle do tabaco.

Instituto Vida Solidária

Projeto Fumo Zero

Participação do Projeto Fumo Zero numa ação educativa junto

às crianças que estiveram presentes na Semana do Bebê no Parque

Centro Comunitário

Vida Solidária

Prédio recebeu

a pintura externa

e interna e está

em fase de

acabamento

Para o início das atividades do Centro Comunitário Vida Solidária, a equipe do Instituto

Vida Solidária está mobilizando recursos e patrocínios através do comércio de Porto

Alegre. O Centro precisa da doação

de fogão, geladeira, microondas,

utilitários para cozinha e

ventiladores. A entidade também

busca a aquisição de móveis (mesas,

cadeiras) e utensílios para o local.

Para maiores informações, entrar em

contato através do telefone (51)

3014-2017 ou o e-mail

projetossociais @vidasolidaria.org.br.

Doações para as Atividades do Centro

Comunitário Vida Solidária

Mesmo antes do funcionamento do Centro

Comunitário Vida Solidária, o programa Brincar e

Crescer, uma das atividades educativas a ser realizada

no local, está sendo desenvolvida em caráter piloto na

sede da AMRIGS, demonstrando uma grande

satisfação, tanto por parte da equipe de profissionais

voluntários, quanto pelas crianças assistidas.
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Médicos Atores na peça

“Só o Faraó tem Alma”,

encenada em dezembro

de 2008

O núcleo de cultura do Instituto Vida Solidária

informa que os grupos culturais Médicos Atores,

Grupo Vocal AMRIGS, Cantores Líricos e Médicos

& Música estarão iniciando as suas atividades no

mês de março. Maiores informações pelo e-mail

cultura@vidasolidaria.org.br ou pelo tel: (51)

3014-2018, com Raquel.

Grupos Culturais

18

Instituto Vida Solidária - Receitando Cultura

Jornal Amrigs

AULAS DE INFORMÁTICA

Aprenda somente o necessário, na sua residência,
com atendimento e material personalizado

GLÁUDIA ALMEIDA

glaudiaalmeida@hotmail.com

glaudiaalmeida@gmail.com

Solicite Informações

(51) 3266.3849

(51) 9648.7406

(51) 9119.3013

Rua José Alves de Castro, 60/10 - Vila Nova

91750-090 - Porto Alegre - RS

O projeto Receitando Cultura, do Instituto Vida

Solidária, visa à promoção da cidadania através

das diversas expressões das artes, fortalecendo

o crescimento individual e coletivo a partir de

trocas de experiências, acessando os diferentes

meios de aprendizagem e a atuação na

sociedade.

Aniversário do Teatro

da AMRIGS

O Teatro da AMRIGS em noite dedicada ao Concerto da Brigada Militar

Em 2009, no dia 12 de outubro, o Teatro da AMRIGS irá completar o seu

10° aniversário e estão sendo planejadas várias atividades festivas para celebrar

esta importante data.

Neste início de ano, cumprindo com a sua missão de servir à cultura, o

Teatro da AMRIGS foi mais uma vez palco para alguns dos espetáculos presentes

na programação da 10ª edição do projeto Porto Verão Alegre, onde foram

apresentadas as peças teatrais: Homens De Perto, Se Meu Ponto G Falasse,

Expresso 25 e O Guri de Uruguaiana.

Espetáculos

Apresentações

Público

Desempemho do Teatro para Eventos Culturais

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Notícias

Médicos devem fazer

recadastramento e obter nova carteira
Os médicos que atuam no território nacional devem

atualizar seus dados profissionais para a confecção da nova

Carteira de Identidade Médica. O processo é obrigatório,

atendendo a resolução 1827/2007 do Conselho Federal de

Medicina.

O recadastramento, que será realizado até 11 de maio de

2010, deve ser feito pelo Portal Médico, no endereço

http://www.portalmedico.org.br/, através do Formulário Eletrônico

de Recadastramento – FER. No espaço, deverão ser informados

dados como número do CPF, CRM e data de nascimento.

Após concluir o recadastramento, o médico terá que se

dirigir ao seu Conselho Regional para assinar a ficha de coleta,

levando uma fotografia 3X4 colorida, com fundo branco ou

claro, sem qualquer tipo de mancha, alteração, retoque,

perfuração, deformação ou correção. Não serão aceitas fotos

em que o médico utilize óculos, bonés, gorros, chapéus ou

qualquer item do vestuário ou acessório que cubra parte do

rosto ou da cabeça.

Quando estiver pronta no Conselho Regional, o médico

receberá um aviso para retirar a nova carteira. O documento

será emitido pela Casa da Moeda do Brasil e conterá mais

detalhes sobre os profissionais, possibilitando maior segurança.

Pró-SUS discute calendário dos fóruns regionais
A Comissão Nacional Pró-SUS, formada por dirigentes da AMB, CFM e Fenam,

reuniu-se em Brasília, no dia 5 de fevereiro. Entre os assuntos discutidos: o

calendário das reuniões para a realização dos fóruns regionais; a questão das

organizações sociais e fundações estatais e a necessidade de discutir esses dois

tópicos com os Conselhos Deliberativos das três entidades.

Foi debatido também o salário mínimo profissional dos médicos e a defesa do

projeto de lei 3734/2008, do deputado Ribamar Alves (PSB-MA), que define o

piso salarial médico em R$ 7 mil por 20 horas/semanais.

Câmara aprova incentivo à doação de medula óssea
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 4 de fevereiro o Projeto de

Lei 4383/08, do deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), que institui a Semana de

Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea. A votação do projeto foi

uma iniciativa do presidente Michel Temer em solidariedade ao deputado, cujo

filho morreu vítima de leucemia mielóide aguda. A matéria será enviada para

análise do Senado.

De acordo com o projeto, a semana será, anualmente, de 14 a 21 de

dezembro. Nesse período, deverão ser desenvolvidas atividades de

esclarecimento e de incentivo à doação de medula óssea e à captação de

doadores.

A aprovação coincide com o Dia Mundial do Câncer, instituído pela União

Internacional Contra o Câncer. Em comemoração dessa data, a entidade lançou

uma campanha de um ano para incentivar adultos a promoverem a

alimentação saudável e as atividades físicas entre as crianças. Há também o

Dia Mundial Contra o Câncer (8 de abril) e o Dia Nacional de Combate ao

Câncer (27 de novembro).
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Imposto de Renda 2009

Jornal Amrigs

É hora de pensar no Imposto de Renda

Facilite a entrega do seu Imposto de Renda em 2009. Com

o prazo final para entrega no dia 30 de abril, o Imposto de Renda

e Livro-caixa pode ser feito através da Assessoria Contábil da

AMRIGS. Os sócios dispõem desta assessoria por R$ 70.

A contadora Jaqueline Rycheski adverte aos sócios que tem

direito à restituição que encaminhem o IR o quanto antes: “Não

deixe para última hora, pois os primeiros a entregar a declaração

serão os primeiros a receber a restituição”.

Os sócios interessados devem entrar em contato a Central

de Serviços ao Associado (CSA) da AMRIGS. Informações no e-

mail csa@amrigs.org.br e tel. (51) 3014-2020.

Já estamos no mês fevereiro e podemos providenciar a documentação

para o Imposto de Renda da Pessoa Física não esqueça de separar os

documentos, pois são importantíssimos para uma correta apuração do imposto,

são eles:

Declaração de rendimentos de todas as fontes pagadoras

Despesas Médicas dedutíveis

Dependentes

Despesas com instrução própria e dos dependentes dedutíveis

Livro caixa (se houver)

Extratos bancários

Despesas previdência privada (se dedutível)

Despesa empregada doméstica

Não esqueça de verificar se ocorreu alteração patrimonial.

Jaqueline Rycheski - Assessoria Contábil

>

>

>

>

>

>

>

>

Utilize o serviço da AMRIGS de Organização e Execução

do Livro Caixa e Declaração de Imposto de Renda.

“O ideal é não deixar acumular a busca por notas e outros papéis

que devem ser procurados o quanto antes.”

Explica a contadora da AMRIGS, Jaqueline Rychescki.

O serviço de contabilidade parceiro da AMRIGS custa apenas

para fazer a Declaração de Imposto de Renda e o Livro Caixa.

R$ 70,00R$ 70,00

Aproveite mais esta vantagem da AMRIGS!

Informações: E-mail - csa@amrigs.org.br / Telefone - (51) 3014.2020

ou (51) 3333.0566 e (51) 9966. 4785 direto com a Contadora.
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AMRIGS

Curso de TEC para médicos

credenciados pelo IPE

ADMT

FAMRIGS

OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS

SERVIÇOS COM DESCONTOS:

ACADEMIA

ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS

ALIMENTAÇÃO

ARQUITETURA

ASSESSORIA DE MARKETING

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

BELEZA

CASA NOTURNA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CONTABILIDADE

DANÇA

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ESCOLAS

FARMÁCIA

FESTAS

FINANCIAMENTOS

FUNERÁRIA

GRÁFICA

HOTÉIS

IDIOMAS

IMÓVEIS

INFORMÁTICA

LAR E CONSULTÓRIO

LAZER

LIVRARIA

MODA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

PLANO DE SAÚDE

PREVIDÊNCIA

RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA

SEGUROS

SERVIÇOS MOTO BOY

SPA URBANO

TECNOLOGIA AMBIENTAL

VEÍCULOS

- Auxílio Doença Mensal

Temporário

- Fundo de Assistência

Sócio da AMRIGS

:

“Onde e o Quê” Informações

(51) 3014.2020

• Bio Fitness - Fone: (51) 3231.6368

• Body One Club -

Fone: (51) 3061-5021

• Pro Gym - Fone (51) 3222-5589

• VIP Academia Bela Vista -

Fone: 3333.3763

• Andrade Madeira Assessoria Gratuita

para o Exercício Profissional

Fone: (51) 3330.9077

• Daisson Porta Nova Previdência ou

INSS - Fone: (51) 3224.5791

• Campos Advocacia Área Tributária e

Fiscal - Fone: (51) 3019.9913

• Bruno Roberto Neher Filho Planos

Econômicos

Fones: (51) 9943.5144/3247.0848

• Saloá Karime e José Naja Neme da

Silva e Advogados Associados - Fone:

(51) 3331-6044

• Alliance Hotéis e Turismo Fones:

2111.7855/21117844

• Maragogi - Fones: (51) 3243-2310 e

(51) 9969-1860

• Official Turismo - Fone: 3012.7006

• STB - Fone: (51) 3022.1617

• Cordeiro Pedras Altas (Cortes

Especiais de Carne de Cordeiro)

Fone: 3013.5007

• Il-Quisi - Fone: (51) 3072-0555

• Pizza Hut - Fone: (51) 4002-6565

• Dreher & Dure Fone:

3227.1027/9956.9765 - Espec. em

Alvará de Saúde

• Up and Go Tecnomarketing Ltda –

Fone (51) 3029-9912

• Novodonto (Somente POA)

Fone: 3214.5600

• Uniodonto - Fone: 3225.7671

Estética Só Para Homens Fone:

3346.1222/9993.6655

• Barbazul - Fone:3331.6180

• Racon - Fone: 3328.4122

• Jaqueline Rychescki

Fone: 3333.0566

• Ballet Vera Bublitz

Fone: 3333.3257

• Escola de Dança e Ginástica

Chemale - Fone: (51) 3332-0057

• Converte Balanças

Fone: 3022.6272 - Fax: 3029.2732

• Vida Ativa Monitores de Freqüência

Cardíaca

Fone: 3225.0170/8412.2339

• ARTMEDICAL - Fone: 3231-5741

• Colégio La Salle Dores

Fone: 3212.6222

• Colégio La Salle Santo Antônio -

Fone: 3223.1078

Quíron - Fone: 3230.3200

• Espaço Encantado Fone: 3029.9069

• Megafesta 1 - Fone: (51) 3342-9200

• Megafesta 2 - Fone: (51) 3352-2737

Banco do Brasil (BBCOOPERFAT)

Financiamentos de até R$ 100.00,00

com juros préfixados: TJLP+4%aa;

Fone: 3014.2020

Funerárias Reunidas

Fone: 3223.2699/3223.9976/

9188.3898

• Brasul - Fone: (51) 3029-2099

• Print House - Fone: 3225.5194

• Atlantica Hotels Internacional -

Fones: (51) 3323-9300 ou (51) 2117-

9008

• Confort Hotels International - Fones:

(51) 3323-9300, (51) 2117-9008 e (51)

2117-9001

• Continental Business - Fones: (51)

3027-1600 e (51) 3027-1616

• Coral Tower - Fones: (51) 3338-

2811 ou (51) 3226-5536

• Everest - Fone (51) 3215-9500

• Hotel Continental Canela - Fone:

(54) 3282-2600

• Holiday Inn - Fone (51) 3378-2727

• Hotel Iraí - Fone (55) 3745-1111

• Hotel L’Hermitage -

Fone (54) 3286-1270

• Morro da Silveira Eco Village -

Fone (48) 3354-1740

• Pousada da Praia - Fone (51) 3625-1199

• Pousada Laguna -

Fone (48) 3644-5809

• Rede Master - Fone (51) 3027-5711

• Rishon - Fone (51) 3228-1387

• Ritter Hotéis - Fone (51) 3328-4044/

3210-4000

• Rondinha Hotel - (51) 3606.1166

• Scaini Palace Hotel - (48) 3526.1266

• Sheraton Porto Alegre - (51)

2121.6000

• Brasas - (51) 3028-1616

• CCAA 30% de desc. no 1º

semestre - 10% nos seguintes

www.ccaaa.com.br

Fones: 3371-3770/ 3311-1954/ 3211-

5666/ 33418064

• Leindecker Soluções Imobiliárias -

Fone: 3022.3000

• Seuimóvel Consultoria Imobiliária -

Fone: (51) 3395-5311

• 1001 Recargas de Cartucho Fone:

3219.1001

• Winner - Fone: (51) 3249-3666

• AJL Ar Condicionado

Fone: 3328.2500

• GNC Cinemas Ingressos. Info pelo

tel 3014.2020

• Unibanco Arteplex

Fone: 3014-2020

ARTMED - Fone 0800-703-3444/

3027-7000

Clarice Innig

Fone: 3332.1036/3333.5426

• Informar Gerência de Documentos

e Informações Ltda Fone: 3029.7042

Fax: 3013.7041

• Unimed todo o RS Info

Fone: 3014.2020

• BBPREV Fone:

3343.8859/9915.5939 c/ Fábio

• Labore (Gratuito) Fone: 3341.3530

• Startrac - Localização,

monitoramento e bloqueio

de veículos Fone: 3024.1900

• Rede Sul Corretora de Seguros

Fone: 3392-6680

• PR Moto Service - Fone: 3024.2484

A partir de R$ 4,00

• One Day Spa - Fone: (51)

3061.8281

• Ambientuus - Fones: (51) 9729-7404

e (51) 9354-7441

• JL Chagas Centro Automotivo -

Fone: 3012.1717

• Sbardecar - Fone: 3342.7777

O GNC Cinemas inaugurou no shopping

Iguatemi seis novas salas de cinema. São

cerca de 1,5 mil lugares, construídas no

modelo all stadium. Sócios Amrigs pagam

R$ 8,00 o ingresso.

Veja também Serviços em Caxias do Sul,

Novo Hamburgo, Santo Ângelo, São

Leopoldo em www.amrigs.org.br

Estamos em negociação com o

CINEMARK , ingressos a preço de

R$ 9,00 - Novas Salas no Barra

Shopping.

A AMRIGS, representada pelo diretor financeiro, Dr. Alfredo

Floro Cantalice Neto, está organizando um curso em 17 de março

para os médicos credenciados do IPE que ainda não aderiram a TEC

(Transmissão Eletrônica de Contas), processo atualizado que irá

agilizar a comunicação entre o IPE e os seus credenciados, e que

facilitará o recebimento dos honorários.

A implantação do cartão magnético (PIN-PAD), através do

Banrisul está em pleno andamento e a distribuição do manual para o

usuário do serviço foi realizada na segunda quinzena de janeiro.

Nas próximas reuniões, o Grupo Paritário (IPE-Súde: AMRIGS,

AHRGS, Cremers, FEHOSUL, Federação das Santas Casas, Simers e

Sindilac) iniciará um levantamento das demandas para os reajustes das

tabelas de honorários e a equiparação com os procedimentos da

CBHPM.

Serviços conveniados pela AMRIGS
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Sociedades

Jornal Amrigs

Toma posse nova diretoria da Sociedade

Médica de Acupuntura do RS
Tomou posse em janeiro a nova diretoria da

Sociedade Médica de Acupuntura do Rio Grande do

Sul, eleita em 18 de dezembro de 2008, tendo

como presidente o Dr. Joel Safir e vice-presidente o

Dr. Paulo Radici.

No dia 06 de março será realizada uma reunião dos Associados

da SBCBM no auditório do Hospital Divina Providência, em Porto

Alegre, onde serão tratados os temas: Manejo Clínico e

Tratamento de Fenômenos Trombo-Embólicos, com o Dr.

Diovanne Berleze (Cardiologista e Intensivista do COM HSL

PUCRS); Medidas Profiláticas de Fenômenos Trombo-

Embólicos, com a Enf. Márcia Schmitt (Enfermeira do COM

HSL PUCRS); Profilaxia de Tromboembolismos Venosos em

Pacientes Cirúrgicos, com o Dr. Eduardo Fonseca Sad

(Coordenador do CTI do Hospital Luxemburgo BH-MG,

Coordenador do Serviço de Medicina Interna do Hospital Felício

Rocho BH-MG e Fellow da ACCP).

O Hospital Divina Providência está localizado na Rua da Gruta,

145, bairro Glória, em Porto Alegre - Fone: 3320-6000.

Reunião da Sociedade Brasileira

de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - Capítulo RS

Dentre os objetivos da nova gestão está

o fortalecimento da Acupuntura e a integração

com outras especialidades

Nos dias 20, 21 e 22 de março de 2009, será realizado no Centro

de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, o “15º

Curso Radimagem de Diagnóstico por Imagem”, promovido pela

Radimagem. Os temas abordados serão ultrassonografia em

ginecologia e obstetrícia, diagnóstico da mama e de osteoporose. Os

convidados internacionais serão Dr. Edward Sickles, professor de

radiologia da Universidade da Califórnia; Dra. Carol Benson e Dr.

Peter Doubillet, professores de Radiologia da Harvard Medical

School. Os conteúdos serão expostos sob forma de palestras e

sessões interativas. Haverá cursos satélites sobre Endocrinologia

Ginecológica e Reprodução Humana e Medicina Fetal e o 5º Curso

de Atualização para Técnicos e Tecnólogos em Radiologia sobre

diagnóstico da mama e densitometria óssea. Para este ano, está

previsto o 1º Simpósio de Ultrassonografia Musculoesquelético.

15º Curso Radimagem de Diagnóstico por Imagem

Já está definido o temário básico do 10º Congresso Brasileiro de

Clínica Médica, que será realizado de 16 a 18 de outubro em São

Paulo. O evento marca os 20 anos da SBCM, fundada em março

de 1989 e terá como tema central a Doença de Chagas, cuja

descoberta completa 100 anos em 2009. Mais informações pelo

site www.sbcm.org.br.

SBCM define temário básico do 10º Brasileiro
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