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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 – PoA– Fone (51) 3330-9077

AUXÍLIO DOENÇA MENSAL TEMPORÁRIO (ADMT) – segu-
ro para atender o sócio em eventual imprevisto, aonde se
assegura uma renda mensal pelo período em que se mantiver
afastado do trabalho.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO MÉDICO DA AMRIGS
(FAMRIGS) – pecúlio aos familiares em caso de falecimento
do associado que tiver direito e em dia com as mensalidades.
CSA AMRIGS (0800.51.4041)

PLANO DE SAÚDE – assistência médica aos sócios (em
dia), familiares e secretárias com valores mais acessíveis,
através de parceria com a Unimed Porto Alegre. CSA AMRIGS
0800.51.4041 ou 0800.5104646 (Unimed)

AMRIGS FARMÁCIA – compra e entrega em domicílio de medi-
camentos com 20 a 50% de desconto, através de parceria com
a Medex. Fone: 0800.541.4200 (Interior) e 3323-4200 (capital)

AMRIGSPREV – plano de previdência privada através do Banco
do Brasil. Taxa de carregamento 0%. Rua: Marquês de Pom-
bal, 1710/ 706 – PoA– Fone (51) 3343-8859.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – através de parceria com
a Uniodonto/ RS com plano de pré-pagamento no valor de R$
21,80 por pessoa. Endereço: Praça Osvaldo Cruz, 15/409 –
PoA – Fone (51) 3325-7671.

ASSESSORIA PARA COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓ-
VEIS – Leindecker Soluções Imobiliárias oferece atendimento
na área de Locação de Imóveis com 10% no pagamento do
primeiro mês de aluguel (sobre o valor do aluguel sem encar-
gos). Também oferece desconto nas transações de Vendas. Av.
Protásio Alves, 536 - PoA- Fone (51) 3022-3000 

ASSESSORIA DE PESSOAL (gratuita) – disponibiliza o ser-

viço para a administração de pessoal para secretárias e recep-
cionistas de consultórios médicos e empregados domésticos.
Rua: Brito Peixoto, 216, Porto Alegre/ RS – Fone (51) 3341-3530

ASSESSORIA CONTÁBIL – Livro caixa e Imposto de Renda
(R$ 50,00). DARF, INSS e outros serviços. Vasco da Gama, 423,
sala 304. Fones: (51) 3476-7841 (manhã) e 3333-0566 (tarde).

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA – serviços jurídicos na área tribu-
tária com desconto de 10% sobre o habitualmente cobrado.
Rua Washington Luiz, 820, conj 201 – PoA. Fone: (51) 3019.9913

ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – através de parceria com
renomado e especializado escritório de advocacia com cus-
tos reduzidos para sócios da AMRIGS. Rua Vigário José Inácio,
540/ 901 – PoA – Fone: (51) 3224-5791

CENTRAL DE SEGUROS – linha de produtos especiais para
os associados com cobertura 100% planejada: seguro de
automóveis, residências e clínicas/ consultórios. Rua:
Riachuelo, 1455/ 64 – PoA – Fone: (51) 3224-5583 Seguro de

vida e responsabilidade civil. Fone: (51) 9246-0260

FINANCIAMENTOS – Para aquisição de equipamentos ou
melhorias em clínicas e/ou consultórios. Financiamentos até
R$ 100.000,00 com juros pós-fixados: TJLP+4,00% a.a. Ban-
co do Brasil - Av. Protásio Alves. 560 - Porto Alegre - RS -
Fone: (51) 3331.4666.

DOCUMENTOS: como, onde e o quê precisa para a obtenção de
carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, vistos, títulos
de especialista e receituários controlados.  CSA - (51) 3014.2020

GRÁFICA – serviços de impressão de receituários, envelopes
personalizados e cartões de visita com, no mínimo, 5% de des-
conto. Rua Joaquim Nabuco, 79 – PoA – Fone: (51) 3225-5194

AGÊNCIA DE VIAGENS – Passagens aéreas nacionais e in-
ternacionais com 5% de desconto. Descontos para pacotes
de turismo, tarifas especiais em hotéis, locação de carro (lo-
caliza), atendimento 24 horas e atendimento no aeroporto.
Rua Garibaldi, 1.116 – PoA. Fone: (51) 3012.7006

Nova parceria orienta
sobre Alvará para CNES

Central de Convênios Médi-
cos (CECOMED) da Amrigs
está proporcionando aos

sócios uma consultoria com arqui-
tetas especializadas. Isso para
regular o consultório ou clínica
dentro da nova legislação vigen-
te para a obtenção ou renovação
do alvará de saúde. O documen-
to é um dos requisitos necessári-
os para obter o Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos de Saú-
de (CNES).

Devido à série de exigências,
tanto técnicas, quanto normativas,
a presença de um profissional nos
consultórios para garantir uma ava-
liação prévia, facilita a aprovação
da vigilância e a obtenção do
alvará. A Supervisora Comercial/
Cecomed – RS, Maria da Graça
Schneider conta que a idéia da
parceria com arquitetas surgiu de
ligações dos médicos. “Recebe-
mos muitas chamadas pedindo in-
dicação de profissionais para essa
revisão antes da avaliação”, expli-
ca Maria da Graça.

Segundo Ana Paula Dreher, es-
pecializada em ‘Arquitetura Hospi-
talar com Ênfase em Clínicas Médi-
cas’, além dos aspectos normativos
há o conforto visual, isolamento
acústico, iluminação, materiais a
serem utilizados (sua durabilidade
e facilidade de manutenção), entre
outros. “Em qualquer projeto as nor-
mas de espaços relacionados à
saúde deve ser levadas em conta,
sem esquecer a humanização do
local, sua funcionalidade, sua flexi-
bilidade e, claro, a questão finan-
ceira”, explicou.

Para o sócio da Amrigs, acupun-
turista Vinícius Antoniazzi, é neces-

Arquitetas especializadas na Legislação da Vigilância Sanitária

O consultório dos médicos Vinicius Antoniazzi (acupunturista) e Ben-Hur Dalla
Porta (homeopata) está em processo de elaboração do projeto arquitetônico

COMO FUNCIONA
Os sócios agendam uma visita para conhecimento da situação da clínica ou consultório.

As arquitetas analisam os itens que não estão em concordância com as normas vigentes da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e elaboram o projeto arquitetônico. Sócio
da Amrigs tem 25% de desconto, conforme o tamanho do local.

Informações: tel. (51) 3014-2007. Para falar com as arquitetas tel. (51) 3227-1027 ou 8445-
8391, com Ana Paula.

OPINIÃO

Mulher, uma reflexão
Beatriz Valiati*

Muitas mulheres ainda resistem em aceitar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8
de Março. O fato que origina a data é comovente:
trabalhadoras da indústria têxtil trancafiadas em
um galpão e assadas vivas pelo pecado de terem
feito algumas reivindicações, para lá de justas.
Será que, à época, não teriam feito o mesmo se
os trabalhadores fossem homens? Se o homem
não tem dia comemorativo, por que a mulher te-
ria? Não somos, afinal, todos iguais?

Por toda a história da humanidade as mu-
lheres sempre foram oprimidas. Em tempos pas-
sados os exemplos são vários: descrédito da
palavra, submissão doméstica, moeda de troca,
não acesso ao voto. O problema é que muitas
dessas injustiças ainda persistem em culturas
diferentes da nossa ou mesmo perto de nós.
Clitoridectomia, aborto de fetos femininos e pro-
duto para pagamento de dívidas são os desti-
nos de muitas no mundo bárbaro. Mas mesmo
na cultura ocidental, que na infância da civiliza-
ção – Grécia Clássica – cultuava as mulheres
sábias e guerreiras apenas no discurso, algu-
mas chagas ainda persistem muitas vezes
acobertadas pelas próprias vítimas.

Geralmente essas violências acometem mu-
lheres de classes sociais e culturais menos
favorecidas, é verdade. Mas mesmo consideran-
do as fatias que mais podem, também ali há
diferenças de tratamento e valorização. Mulhe-
res, em média, ganham menos para funções
iguais, mulheres raramente ocupam cargos
diretivos, mulheres decidem pouco.

Nas últimas décadas os avanços na busca
de uma relação mais justa e igualitária em direi-
tos foram grandes. Mas esses avanços são fru-
to da luta das mulheres, exclusivamente? Ou
simplesmente progredimos num terreno cedido
pelo interesse em mão de obra mais barata?
Provavelmente, um pouco de cada.

Somos iguais e somos diferentes. Somos
iguais em capacidade intelectual, em energia
laboral, em capacidade de acreditar e amar. So-
mos diferentes na doação, na capacidade intui-
tiva, na sensibilidade, na força física.

Somos os principais civilizadores, as
civilizadoras e socializadoras dos pequenos bár-
baros que são nossas crianças, filhos, sobrinhos,
alunos, pacientes. Esse papel, que cumprimos
com tanto carinho, amor e dedicação, é o que
pode transformar a sociedade, o nosso destino.

*Médica, Ginecologista e Obstetra

sário ter certeza de que o consultó-
rio está adaptado às normas. “É um
emaranhado de leis que regem a
questão do alvará sanitário. A
consultoria de um profissional com
experiência no assunto é muito

esclarecedora e ajuda a resolver
eventuais falhas da melhor (e mais
barata) forma”, pondera. Ele já foi
assessorado pela equipe de arqui-
tetas da Dreher&Dure Arquitetos
Associados.

VIAGEM

Destino: Paris e Londres
O destino de viagem do primeiro sorteio de 2007 será Paris e Lon-

dres. Ao adquirir a cartela a R$ 49,00 (mais taxa bancária de R$ 2,75), o
médico tem a chance de ganhar as passagens aéreas mais quatro noi-
tes em Paris e duas em Londres, além de bilhetes de trem. O vencimento
do boleto será no dia 25 de abril e o sorteio se realizará em 28 de abril,
pela Loteria Federal. Mais informações pelo telefone: (51) 3014.2020.
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CENTRAL DE INTERCÂMBIOS – educação internacional e
turismo jovem. Estágios e trabalhos remunerados no Exterior,
carteiras internacionais de descontos, cursos de idiomas e high
school. Rua Padre Chagas, 80 – PoA– Fone: (51) 3346-4654

COLÉGIO LA SALLE DORES – 10% de desconto sobre a
tabela de preços. Site www.cnsdores.com.br Rua Riachuelo,
800 – PoA – Fone: (51) 3212-6222

CURSO DE IDIOMAS – cursos exclusivos para crianças,
adolescentes e adultos em inglês e espanhol. Em Porto Ale-
gre; Livramento; Caxias; Erechim; Ijuí; Santa Cruz e Bento
Gonçalves. Consulte CSA AMRIGS (0800.51.4041).

CONSTRUÇÃO CIVIL– através de parceria com a Incorpore
Planejamento e Construções Ltda empreendimentos comerci-
ais e residenciais com descontos de 3% na compra do imó-
vel. Rua Barão de Ubá, 637 – PoA – Fone: (51) 3333-4477.

ARQUITETURA & INTERIORES – Dreher & Dure Arquitetos.
Consultoria em consultórios/Clínicas para emissão do alvará

de saúde. Desconto de 25%. Av. Borges de Medeiros, 2105/
1704 – Poa/RS. Fone: (51) 3227.1027/9956.9765

PSICÓLOGA – 20% de desconto sobre a tabela do CRP. Av.
José de Alencar, 521/409. Fone: (51) 3231.0900

CNA – 15% de desconto em curso de inglês e espanhol. Unida-
des em Alegrete, Charqueadas, Farroupilha, Igrejinha, Montenegro,
Porto Alegre, Santa Maria e Viamão. Site www.cna.com.br

FUNERÁRIA: 20% de desconto no pagamento à vista (mercado-
rias da loja) ou em até 5X. Rua: Profº Oscar Pereira, 91 – Poa/RS

HOLIDAY INN E REDE MASTER: 30% de desconto. Av. Carlos
Gomes, 565 – Poa/RS. Fone: 0800.703.1866

HOTEL L´HERMITAGE – Gramado/ RS – 10% de desconto sobre
a tarifa balcão. Rua Pedro Candiago, 993. Tel. (54) 3286-1270.
www.hotellhermitage.com.br – hotel@hotellhermitage.com.br

HOTÉIS RISHON – 25% de desconto – Rua Dr. Flores, 27 – Porto

Alegre/ RS – Fone: (51) 3228-1387 – Site www.hoteisrishon.com.br/
amrigs – e-mail reservas@hoteisrishon.com.br

POUSADA LAGUNA – 15% de desconto – Rua Costa Carnei-
ro, 101 – Laguna/ SC - Fone (48) 3644-5809

POUSADA DA PRAIA – 150m do mar e 4km do centro, 25%
de desconto – Capão da Canoa/ RS – Fone: (51) 3625-1199

ACADEMIA – UP HILL – 10% de desconto para contratos de
3 e 5 meses. Ginástica, musculação, hidrobike, hidroginástica,
hidromassagem, sauna seca e úmida. Rua Jaraguá, 630 –
Fone: (51) 3333-3763 – Site www.uphill.com.br - E-mail
academiauphill@terra.com.br

SALÃO DE BELEZA – CONFRARIA DO CABELO – 10% de
desconto à vista, 5% à prazo e 3% à vista dos serviços de
estética. Rua Quintino Bocaiúva, 114 (sobreloja) – PoA

CASA NOTURNA – BARBAZUL COCKTAIL PUB – oferece
aos associados acesso Terça, Quinta e Sexta-feira. Isento

até a meia-noite com direito a uma rodada do drink SoCo. Obs.
É preciso colocar nome da lista na CSA Fone: 0800-514041
– Endereço: Rua Itaqui, 57 - PoA– Site www.barbazul.com.br

MONITORES DE FREQÜÊNCIA – VIDATIVA – Revendedor
de Monitores de Freqüência Cardíaca POLAR. Condições es-
peciais de pagamento para Associados. Fone: (51) 3354-1943

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS – RACON – consórcio de imóveis com
benefícios exclusivos aos médicos e com a garantia do GRUPO
RANDON.– Av. Carlos Gomes, 730 – PoA – Fone: (51) 3328-4122

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA INFORMAR - 10% de descon-
to nos serviçõs. Informações telefax: (51) 3232.5161 e-mail:
informar@informar-rs.com.br

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – Quíron. Desc. de 20%
para manipulação de cápsulas, fórmulas cosméticas e
dermatológicas; 15% em manipulação de homeopatia etc. e
1º% para produtos de revenda.

Amrigs está lançando o progra-
ma “Selo de Certificação” para
alimentos, produtos e serviços

destinados ao público em geral. O selo
tem por objetivo garantir à comunidade
o consumo de alimentos com a qualida-
de balizada por critérios de excelência
internacionais, como os definidos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Conselho Regulamentador res-
ponsável pelo projeto é coordenado
pelo diretor de Assistência e Previdên-
cia da Amrigs, Dr. Alfredo Floro Cantalice
Neto, e conta com a nutricionista Dra.
Stela Maris Herrmann, a engenheira
química Msc. Rosa Paula Pires e as co-
laboradoras do Núcleo de Marketing e

A

Vem aí o Selo de Certificação
Programa visa qualificar alimentos, produtos e serviços

SERVIÇOS

Facilite a entrega do seu IR
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 da assessoria em fevereiro,
março e abril por R$ 50,00.

 A contadora Jaqueline Rycheski adverte aos
sócios que tem direito à restituição que encami-
nhem o IR o quanto antes. Com isso, a restituição
pode vir nos primeiros lotes. “Vale a pena fazer
logo porque ficamos livres da obrigação, e tam-
bém porque a primeira cota de restituição será
até o dia 30 de abril”, acrescenta.

No segundo ano como cliente do escritó-
rio de Jaqueline, o pediatra Flavio Antonio de
Freitas Uberti está satisfeito com o trabalho
da Assessoria Contábil.

Os sócios interessados devem entrar em
contato com Jaqueline pelos tels. (51) 3333-
0566 / 9966-4785. A partir deste primeiro con-
tato os médicos serão orientados sobre os do-
cumentos necessários e também sobre as for-
ma de envio que pode ser através da Central
de Serviços ao Associado (CSA) da Amrigs ou
diretamente com Jaqueline.

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

Atendimento da Amrigs Ani Mari Hartz
Born (gerente) e Luciana Vianna Corso
(encarregada). Este conselho tem orga-
nizado todo o processo de certificação,
bem como o agendamento das visitas
técnicas nas empresas de alimentos.
“Os dirigentes das empresas visitadas
têm apresentado boa receptividade à
idéia, que é inovadora na área aqui no
Estado”, informa o Dr. Cantalice.

Com o foco na “Qualidade de Vida”
da população, a Amrigs acredita que a
certificação contribuirá para a melhoria
dos padrões alimentares e, conseqüen-
temente, para estabelecer mudanças
quando da escolha dos alimentos a se-
rem consumidos.

Além disso, a AMRIGS passa a exer-
cer também um papel educativo, pois
o consumidor, ao visualizar os diferen-
tes  rótulos dos alimentos, poderá veri-
ficar quais são mantidos pela entida-
de, que fornece seu aval para diferen-
tes produtos e  atributos específicos,

Será dia 31 de março a recepção
da Associação Médica a todos os ca-
louros de medicina do RS. Organiza-
da pelo Departamento Universitário
(DU) e o Marketing da Amrigs, em par-
ceria com os Diretórios Acadêmicos
das faculdades, o encontro começa
com um talk-show, no Teatro, como
forma de apresentar a AMRIGS e o Ins-
tituto Vida Solidária. Os entrevista-
dores serão os próprios diretores do
DU, que vão bater papo com  os dire-
tores da Associação. “A idéia do talk
show é interagir com os universitá-
rios”, explica Juliano Lima. “Vamos
apresentar a Amrigs aos calouros para
que eles se sintam atraídos a partici-
par. Queremos adequar o evento ao
perfil do público”, acrescenta.

Outro diretor do DU, Enrico Muller,
conceitua: “buscamos um conceito
jovem para fazer uma recepção úni-
ca e inesquecível. Os calouros se de-
dicaram muito para chegar até aqui
e merecem uma recompensa”. E
Marcela Krug Seabra destaca : “o im-
portante é que haja uma grande

como por exemplo um alimento isento
de lactose, com alto teor de fibras, isen-
to de glúten etc. “Este aval será res-
paldado por laudos de laboratórios idô-
neos, respeitando-se a legislação vi-
gente para os diferentes alimentos”,
explica a Dra. Stela.

Grande recepção aos calouros de medicina 2007

integração entre os calouros de di-
versas faculdades. É importante jun-
tar todas desde o início, porque no
futuro seremos todos médicos”.

Depois deste talk show no Tea-
tro vai rolar uma superfesta com DJs,
canhões de luz e muita música, a
partir das 23h30min.

Enrico, Marcela e Juliano(E)  convidam seus colegas: “Essa festa para os
calouros será um encontro de jovens, feito por jovens e para os jovens”.

O que? Recepção aos Calouros de
Medicina do RS

Quando? Dia 31 de março

Horário? 21h

Onde? Centro de Eventos Amrigs

Confira a programação completa no site
www.amrigs.org.br

DU
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   EXPEDIENTE

números exemplos na vida evidenci-
am que é muito mais fácil unir que
separar, exceto em política ou nas

questões internas de certas profissões.
Muitas situações podem até se tornar
traumáticas, como é o caso da criança que,
ao nascer, se separa da mãe e desta quan-
do o filho cresce e toma o seu rumo. O
casamento, por sua vez, é fácil, tudo é ale-
gria, e os planos futuros dominam o casal
e as famílias envolvidas. Se acontecer uma
separação as dificuldades são tantas que,
por vezes, toma o vulto de uma guerra. E
a separação de povos ou países, alguma
vez foi pacífica? E uma sociedade civil?
Quem já teve sabe a facilidade em regis-
trar um contrato social e a novela e os
entraves para desfazê-la.

No caso de órgãos representativos das
categorias profissionais é freqüente ocor-
rerem tamanhas divergências que, para o
observador desatento, nem parece que
se trata de pessoas com objetivos co-
muns. Diferentes associações e sindicatos
disputam espaço e brigam entre si, cada
qual desejando mostrar o seu feito em be-

União é possível
I

Jornal Amrigs

nefício do associado a ponto
de este, quando não obriga-
do a manter-se vinculado por
questões legais, solicitar a
sua desfiliação. Perdem os
associados, as entidades e a
profissão.

Contrariando os exemplos
citados no texto, entre os
médicos a dificuldade sempre
foi a união, mas parece que
as experiências negativas do passado e o
surgimento de lideranças com uma visão
mais comprometida com o futuro da pro-
fissão estão modificando o panorama.
Está na hora de vencer os obstáculos e
encontrar uma fórmula que permita con-
gregar as diferentes instituições represen-
tativas num trabalho conjunto, tendo
sempre como objetivo o melhor para os
médicos e para a comunidade.

A discussão, que ora se aprofunda,
sobre a criação da Ordem dos Médicos do
Brasil mostra uma perspectiva importan-
te para a categoria. O trabalho desenvol-
vido pela AMB e CFM nos últimos anos é

uma demonstração clara da
maturidade de propósitos de
ambas as entidades em dire-
ção ao enfrentamento dos
problemas que atingem os
médicos brasileiros e a saúde
da população.

Em nosso estado é grande
a disposição da AMRIGS em
participar das discussões em
busca do caminho mais ade-

quado, e a parceria com o CREMERS se
intensifica ao assumir a nova diretoria da-
quele órgão.

Vaidades pessoais e egos hipertro-
fiados, quando existentes, podem se
transformar em obstáculos intransponí-
veis que fazem esquecer as finalidades do
cargo e da instituição representada.
Como, felizmente, este não é o problema
no nosso meio, vamos às discussões para
transformar idéias em ações, para que a
união aconteça de fato.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS
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Movimento Médico - 5

Alegrete  Presidente: Sandra
Mara Lescano Munró; Alto
Jacuí   Presidente: Luiz Re-
nato Boff; Vale do Taquari 
Presidente: Protógenes da
C.; Alto Uruguai  Presidente:
Lia Mariza Cerutti Scorte-
gagna; Bacia Carbonífera 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 Proch-

now; Canoas Somédica 
Presidente: Helena Wenher;
Carazinho  Presidente:
Carlos Roberto Pavani Flo-
res; Caxias do Sul    Presi-
dente: Ricardo Antonio Boff;
Celeiro  Presidente: Leandro
Roberto Oss Zambon; Cruz
Alta  Presidente: Paulo
Ricardo Nazário Viecili; Dom
Pedrito  Presidente: João de
Deus Teixeira Gonçalves;
Encosta da Serra  Presiden-
te: Paulo Emílio S. Moras-
sutti; Erechim  Presi-
dente:Gilberto Luís Federle;
Horizontina          Presidente:
Armando Eichkoff; Itaqui 
Presidente: Mara Lúcia Mar-
ques Ayub;  Montenegro 
Presidente: Marcos Müller;
Noroeste  Presidente: Marília
Raymundo Thomé da Cruz;
Novo Hamburgo  Presiden-
te: Andres Kieling; Ameplan
 Presidente: José Emílio

Mendes Lima; Pelotas  Pre-
sidente: Ada Lygia Macedo
de Pinto Ferreira; Rio Grande
 Presidente: Paulo Neves

Figueiredo; Rio Pardo  Pre-
sidente: Iguatemy Carlos So-
ares; Rosário do Sul  Presi-
dente: Luis Adilson Canez
Xavier; Santa Cruz do Sul 
Presidente: Milton Pokorny;
Santa Maria  Presidente:
Janete Gehrke; Santa Rosa
 Presidente: João Carlos

Serafim; Santanense de Me-
dicina  Presidente: João
Alberto Guerra Filho  Santi-
ago  Presidente: José Carlos
Ourique de Ourique; Santa Vi-
tória do Palmar  Presidente:
José Paulo Rotunno Corrêa;
Santo Ângelo  Presidente:
Flávio Christensen; São
Borja  Presidente: Rogério
dos Santos Rocha; São Fran-
cisco de Assis  Presidente:
Adelfo Antonio Fumaco; São
Gabriel  Presidente: Ricardo
Lannes Coirolo; São Leopoldo
 Presidente: Solange Seidl

Gomes; São Luiz Gonzaga 
Presidente: José Renato Gui-
marães Grisólia; Uruguaiana
 Presidente: Reinaldo Blanco

da Costa; Vacaria  Presiden-
te: 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

utar contra a proliferação
indiscriminada de faculda-
des de medicina, por uma

remuneração justa para o SUS e
pela implantação da CBHPM. Es-
ses são as linhas básicas de atua-
ção da nova diretoria do Cremers,
empossada dia 14 de fevereiro
para uma gestão de 20 meses. E
nesta luta o médico jovem ganha
destaque, como explica o presi-
dente Marco Antonio Becker. “Dos
mais de 900 médicos formados a
cada ano, apenas cerca da meta-
de consegue fazer residência
médica. Os outros são jogados no
mercado de trabalho, muitas ve-
zes sendo explorados por grupos
econômicos. Ao mesmo tempo,
muitos especialistas não conse-
guem entrar nas cooperativas mé-
dicas. Existem barreiras quase intranspo-
níveis para o médico jovem. Isso tem que
acabar”, afirma Becker nesta entrevista ao
Jornal Amrigs.

JAmrigs: A proliferação de escolas médi-
cas está na origem do problema do médico
jovem?
Becker: Com certeza, e por isso vamos com-
bater a proliferação indiscriminada de facul-
dades de medicina, muitas delas abertas por
interesses econômicos e políticos, sem ne-
nhuma necessidade social. O Brasil não pre-
cisa de mais médicos e sim de maior qualifi-
cação dos profissionais e de uma política de
interiorização. O quer dizer isso? Parece um
paradoxo: temos médicos em demasia e con-
tingentes enormes da população desassisti-
da. Por quê? Porque não existe um plano de
cargos e salários
que vise interiorizar
o médico, que o
atraia, a exemplo do
Judiciário e do Minis-
tério Público, que
têm uma carreira.

JAmrigs: Essa seria
a grande saída para
o médico no SUS?
Becker: Sim, um
plano de cargos e
salários e para
aqueles que não
são funcionários
que volte ao sistema de atender em consul-
tórios, como foi no antigo Inamps. Hoje o hos-
pital faz convênio com o SUS e quase obriga

Cremers vai priorizar
o médico jovem

o médico a atender o Sistema, mesmo aque-
le que não quer. Há inclusive jurisprudência
dizendo que o mé-
dico que é do corpo
clínico, mesmo que
não queira atender
SUS, se obriga a
atender porque o
hospital fez um con-
vênio. Mas o médi-
co do corpo clínico
que não é funcio-
nário não trabalha
“para o hospital”, e
sim “no hospital”. A
lei fala “para o hos-
pital”, estão inter-
pretando como se fosse “no hospital”.

JAmrigs: Como
será encaminhada
a CBHPM?
Becker: Vamos
reativar a Comissão
Estadual de Hono-
rários para negoci-
ar com os planos
de saúde. Tem mui-
ta gente com inte-
resses particulares,
que não são os da
classe médica, que
não quer se chocar
com A, B ou C. Tem
que ser uma comis-

são pró-ativa, que se tiver de fazer conflito
que se faça, mas o que não pode continuar é
esse marasmo. Estamos parados.

L

Retomar a luta pela
dignidade do

trabalho médico é a
linha básica de luta

da nova gestão

JAmrigs: E a idéia da Ordem dos Mé-
dicos?
Becker: Na prática nós temos que
unir as entidades para fortalecer o
movimento médico. Mas juridica-
mente é impossível. Os Conselhos de
Medicina são autarquias federais
públicas, então é impossível trans-
formá-los em entidade privada. Veja,
os advogados têm a Ordem, tem o
Instituto, que é a parte científica, e
tem o Sindicato. Quando se diz que
os advogados têm uma entidade
única não é verdade.

JAmrigs: Como pode se dar essa união
das entidades na prática?
Becker: Vamos fazer o seguinte:
toda a parte científica, da educa-
ção médica continuada e teleconfe-
rência científicas, faremos em con-

vênio com a Amrigs. A Associação Médica
é o órgão científico e, portanto, é quem

deve se encar-
regar de exe-
cutar a atuali-
zação científi-
ca. Essa é a na
prática uma
Ordem dos
Médicos. Juri-
dicamente im-
possível, poli-
ticamente uni-
dos, respeitan-
do a vocação
de cada enti-
dade. O Con-

selho não pode, por via de lei, represen-
tar os médicos. A Amrigs e o Sindicato po-
dem. Essa é a grande diferença. O Conse-
lho também é órgão julgador. O Conselho
defende a ética na Medicina, que tem a
ver com uma remuneração justa e digna e
uma boa relação de trabalho. Combater a
proliferação indiscriminada de escolas
médicas também é luta do Conselho, por-
que isso gera desequilíbrios

JAmrigs: E qual é a posição sobre a
revalidação do diploma médico do estran-
geiro?
Becker: Defendemos que todo o médico for-
mado no exterior, seja brasileiro ou não, te-
nha de revalidar o diploma em universidade
pública brasileira, como manda a lei. Pergun-
to: se a medicina em Cuba é tão boa, como
dizem, por que os egressos não fazem o exa-
me para revalidar o diploma aqui?

Becker destaca o movimento pela valorização do médico no SUS

A Associação Médica
é o órgão científico e,

portanto, é quem deve se
encarregar de executar a

atualização científica.
Essa é a na prática uma

Ordem dos Médicos.

Temos médicos em
demasia e contingentes
enormes da população
desassistida. Por quê?
Porque não existe um

plano de cargos e
salários que vise

interiorizar o médico.

DIVULGAÇÃO CREMERS
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Governo quer “atalho” para
validar diploma cubano

m documento assinado pelos
governos brasileiro e cubano,
que está no Congresso Nacio-

nal para análise, prevê tratamento es-
pecial para a validação do diploma no
Brasil dos alunos formados em medici-
na em Cuba. De acordo com o texto,
chamado “Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperação Cultural e Edu-
cacional entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública de Cuba para o Reconhecimen-
to de Títulos de Medicina expedidos em
Cuba”, foi criada uma comissão nacio-
nal coordenada pelos ministérios da
Educação e Saúde do Brasil. Seu traba-

U

Em nota
oficial, Amrigs

alerta para
�privilégio
perigoso e
inaceitável�

lho é elaborar um exame teórico e prá-
tico para o reconhecimento do diploma
de medicina obtido por brasileiros em
Cuba quando comprovada “inexistência
de compatibilidade curricular”.

Atualmente, os alunos brasileiros for-
mados em cursos de graduação no ex-
terior precisam validar o diploma em
universidade pública do Brasil para que
possam exercer a profissão. Mais uma
vez o governo federal está buscando um
“jeitinho” para validar diplomas de alu-
nos brasileiros formados na Escola Lati-
no-Americana de Medicina (Elam), em
Cuba, sem que os mesmos se subme-
tam a qualquer prova para confirmar

Fregapani assume
a Perícia Médica

O médico Jorge Fregapani,
ex-presidente
da Sociedade
Brasileira de
Clínica Médica-
RS,  foi empos-
sado diretor
Departamento
de Perícia Mé-
dica e Saúde
do Trabalha-
dor, vinculado
à secretaria da
Administração e dos Recursos
Humanos do RS.

Vereador médico
O clínico ge-

ral Raul Torelly
Fraga é o novo
vereador médico
de Porto Alegre.
Suplente,  pelo
PMDB, Fraga as-
sume após o titu-
lar do cargo, Ibsen Pinheiro,
ser empossado deputado fe-
deral em Brasília. O Dr. Raul
anuncia que seu principal pro-
jeto é a criação de um Centro
de Planejamento Familiar. E
destaca que atenderá as enti-
dades médicas nas suas lutas
e reivindicações.

capacitação ao nosso sistema de saúde
e peculiaridades na nossa população. É
importante lembrar que o critério de es-
colha dos estudantes para a Elam tem
característica político-ideológica, sendo
a pré-seleção organizada e encaminha-
da por organizações e partidos políticos.

Pelo “privilégio perigoso e inaceitá-
vel”, a Associação Médica do Rio Gran-
de do Sul (Amrigs) divulgou nota oficial
alertando a sociedade gaúcha para este
flagrante desrespeito às leis vigentes
no país e os conseqüentes riscos da
“importação” de médicos sem o obri-
gatório processo de revalidação do di-
ploma, pois são inúmeras as diferenças

curriculares de um país para outro e os
problemas epidemiológicos variam bas-
tante de uma nação para outra. Daí a
relevância da prova de revalidação. É
indispensável que o médico comprove
estar apto a responder às necessida-
des do sistema de saúde do Brasil. E
isso vale para todos: médicos cubanos,
bolivianos, americanos, europeus, inclu-
sive para os brasileiros que se formam
fora do país. Um só precedente é risco
iminente aos cidadãos, na medida em
que coloca alguém não qualificado no
atendimento à saúde”.

Leia a nota na íntegra no site
www.amrigs.org.br

GENTE

A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional realiza audiência públi-
ca no dia 14 de março para discutir o reco-
nhecimento de diplomas de Medicina de
Cuba. Foram convidados para a audiên-
cia, proposta pelo deputado Nilson
Mourão (PT-AC), o ministro da Saúde,

Audiência discute reconhecimento de diplomas de Cuba
Agenor Álvares; o ministro da Educação,
Fernando Haddad; os presidentes do CFM
Edson de Oliveira Andrade e da AMB José
Luiz Gomes do Amaral; e a presidente da
Associação dos Pais de Alunos que Estu-
dam em Cuba (Apac), Francisca Rodrigues
Cunha. A intenção é debater a Mensagem

22/07, do Executivo, que encaminha ao
Congresso texto de ajuste complementar
ao Acordo de Cooperação Cultural e Edu-
cacional entre os governos do Brasil e de
Cuba para o reconhecimento de Títulos
de Medicina expedidos em Cuba, assina-
do no ano passado.

Entidades médicas lançam
Agenda Parlamentar da Saúde Responsável

Cerca de 60 parlamenta-
res de diversos estados do
Brasil e representantes de
entidades médicas nacionais
e regionais prestigiaram o
lançamento da Agenda Par-
lamentar da Saúde Respon-
sável, no dia 7 de março, em
café da manhã no hotel
Kubitschek Plaza, em Brasília.
O presidente Newton Barros,
que é também é vice-presi-
dente da AMB, representou
a entidade gaúcha.

Ao apresentarem o pro-
jeto da agenda, os presiden-
tes das entidades nacionais
- Edson de Oliveira Andrade (CFM), José
Luiz Gomes do Amaral (AMB) e Eduardo
Santana (Fenam)-, ressaltaram a impor-
tância do acompanhamento, por parte
de todos, dos 85 projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional. En-
tre eles se destacam os projetos relaci-
onados à regulamentação da Emenda

29, o PL que regulamenta a Medicina, o
projeto que estabelece critérios para a
edição de lista referencial de honorári-
os médicos, e a questão da revalidação
de diplomas expedidos por universida-
des estrangeiras.

O presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, deputado Rafael Guerra, falou so-

bre o contingenciamento de
R$ 5,8 bilhões do orçamento
do Ministério da Saúde, tema
da primeira reunião da Fren-
te que se realizaria à tarde. A
seguir, diversos deputados,
assessores e representantes
de entidades manifestaram
apoio às causas defendidas
pelas entidades médicas.

A agenda foi elaborada
pela Comissão de Assuntos
Parlamentares (CAP), for-
mada pelo Conselho Fede-
ral de Medicina e pela As-
sociação Médica Brasileira,
para acompanhar e opinar

sobre os projetos de lei em tramitação
no Congresso Nacional que afetam di-
retamente a saúde da população brasi-
leira. Na agenda estão os projetos com
seus números, comentários explicativos,
a comissão, o nome do relator e o
posicionamento das entidades médicas
em relação ao tema.

Articulações em Brasília: o presidente Newton Barros entregou
a Agenda aos deputados Germano Bonow e Darcísio Perondi
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Palestra da ANS esclarece
dúvidas sobre o TISS

sclarecer dúvidas sobre a implan-
tação do sistema TISS (Troca de
Informação em Saúde Suplemen-

tar). Esse é o objetivo da Amrigs, através
da Central de Convênios Médicos
(CECOMED), ao promover uma palestra da
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), no dia 4 de abril, em parceria com a
Unimed Porto Alegre.

A supervisora comercial/ Cecomed,
Maria da Graça Schneider, explica que
a palestra será apropriada para a com-
preensão dos objetivos do TISS, que tem
trazido dúvidas em sua implantação
obrigatória: será em maio de 2007 para
formulários em papel e novembro de
2008 para o sistema de comunicação
eletrônica.

E

Evento inédito
será no dia 4 de
abril no Teatro

Amrigs

Três novos cursos de medicina em SP: irresponsabilidade

O Brasil tem
hoje 167 escolas
de medicina, sendo:
      98 privadas
     41 federais
     23 estaduais
     5 municipais
ACRE – AC: 1
ALAGOAS – AL: 2
AMAPÁ – AP: 0
AMAZONAS – AM: 3
BAHIA – BA: 6
CEARÁ – CE: 7
DISTRITO FEDERAL – DF: 4
ESPÍRITO SANTO – ES: 5
GOIÁS – GO: 2
MARANHÃO – MA: 3
MATO GROSSO – MT: 2
MATO GROSSO DO SUL – MS: 3
MINAS GERAIS – MG: 23
PARÁ – PA: 3

PARAÍBA – PB: 4
PARANÁ – PR: 8

PERNAMBUCO – PE: 5
PIAUÍ – PI: 4
RIO DE JANEIRO – RJ: 18
RIO GRANDE DO NORTE – RN: 3

RIO GRANDE DO SUL – RS: 11
RONDÔNIA – RO: 4

RORAIMA – RR: 1
SANTA CATARINA – SC: 10

SÃO PAULO – SP: 31
SERGIPE – SE: 1

TOCANTINS – TO: 3

Em nota oficial, a AMB e a Amrigs e
outras 62 Associações Médicas e Soci-
edades de Especialidades brasileiras
repudiam veementemente mais esta
ação contra a saúde da população e a
dignidade da profissão médica; a aber-
tura de três novos cursos de medicina
em São Paulo.

Lembrando que o Brasil tem hoje
mais de 315 mil médicos, um para cada
560 cidadãos, proporção muito maior
que a recomendada pela Organização
Mundial da Saúde (1/1000 habitantes),
a nota enfatiza: em São Paulo são mais
de 90 mil médicos (1/470 habitantes) e
na capital e em cidades como Campi-
nas e Ribeirão Preto, a proporção é de
um médico para 260 cidadãos.

“Ainda assim, o governo autorizou,
de forma equivocada e irresponsável,
outros três cursos de medicina no Esta-
do. A saúde torna-se objeto de
mercantilização e o governo federal
sustenta a proliferação de novos cur-
sos de medicina, com a única intenção
de atender os interesses dos empresá-
rios do ensino. Configura-se, portanto,
um crime contra a população, vítima da
assistência de má qualidade e contra
os estudantes e suas famílias, que pa-
gam mensalidades caríssimas por cur-
sos precários.

Está explícita aqui uma manobra
política: ao mesmo tempo em que se
autoriza três novas faculdades de me-

dicina na cidade que mais médicos
possui no Brasil, anuncia-se que
doravante haverá um “controle” da
abertura de escolas médicas. Nesse
processo, seria ouvido o Conselho Na-
cional de Saúde – que não tem sequer
representação médica definida – em
detrimento das entidades médicas na-
cionais, como o Conselho Federal de
Medicina e a Associação Médica Bra-
sileira.

A mesma medida também deverá
ser aplicada aos cursos de Direito.
No entanto, para estes, será ouvida
a entidade oficial da classe, a Or-
dem dos Advogados do Brasil. É, as-
sim, desigual o tratamento dado à Me-
dicina e ao Direito, e inadmissível o des-
respeito às entidades médicas, cujas
manifestações continuam sendo igno-
radas pelo governo.

Os últimos quatro ministros da Edu-
cação se superaram ao favorecer a in-
dústria do ensino na área médica. O mi-
nistro Paulo Renato, em oito anos, per-
mitiu a abertura de 45 faculdades de
medicina (0,4 faculdade/mês), 27 par-
ticulares. Em apenas um ano, Cristovam
Buarque autorizou o funcionamento de
sete faculdades (0,5 faculdade/mês),
sendo seis privadas. Tarso Genro per-
mitiu a abertura de 16 em 18 meses (0,8
faculdade/mês), 15 privadas. E não fi-
cando atrás, o atual ministro Fernando
Haddad, em 18 meses, autorizou 18 no-

Os palestrantes são da ANS: Maria
Angela Nogueira Scatena, gerente de
Padronização de Informações em Saú-
de Suplementar e Luiz Eduardo Vieira,
técnico do TISS.

Os debatedores: o presidente do
Cremers e da Confemel Dr. Marco Anto-
nio Becker e presidente da Amrigs e vice-
presidente da AMB Dr. Newton Barros. A
coordenação é do Dr. Fernando Ferreira
Bernd, diretor executivo da Cecomed-RS.

Quando: Dia 4 de abril • Horário:
Das 9h às 13h • Onde: Teatro

Amrigs.
As inscrições são gratuitas, mas li-

mitadas. Por isso ligue para garantir sua
participação: tel. (51) 3014-2007 ou e-
mail cecomed@amrigs.org.br

O que é o TISS?
 A ANS estabeleceu um padrão – o TISS – para registro e intercâmbio de dados

entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de
serviços de saúde. Através da Central de Convênios Médicos (CECOMED), a Amrigs
está buscando facilitar a implantação do novo padrão junto aos médicos.

Por que é importante?
  Atualmente existem diversos padrões de guias e de transações eletrôni-

cas e, com a adoção de um padrão único nacional, os prestadores de serviço
poderão submeter a mesma guia/ transação para qualquer operadora, o que
diminuiria um grande índice de glosas e perdas financeiras.

  O objetivo é aproximar as operadoras e prestadores de serviços de saúde
através de uma uniformização do intercâmbio de dados por um sistema eletrô-
nico de envio de informações, onde o maior beneficiário, o consumidor de
plano de saúde, passasse a receber melhoria de atendimento com agilidade.

vas escolas (uma faculdade/mês), 16
privadas.

Além desta abertura criminosa de
novas escolas médicas, temos um

acréscimo constante e não divulgado de
centenas de vagas em cursos de medi-
cina já existentes. Nos últimos anos, al-
guns deles duplicaram ou até triplicaram

o número de vagas, com o arti-
fício da criação de dois tur-

nos semestrais ou de
um novo campus”.
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MOMENTO DE UNIFICAÇÃO
 “Em princípio o
mundo está num
movimento de glo-
balização, ou seja,
de unificação, onde
se formam núcleos
e o ideal é que eles
cresçam, se ex-
pandam. Acontece
que esses núcleos
acabam se fechando, para se protegerem e
preservarem o poder que conquistaram. Isso
diminui o poder da classe médica. Hoje o ideal
é que as coisas se agreguem, até mesmo para
eliminar as brigas e disputas pelo poder. ”

Aloyzio Achutti – Academia
Sul-Riograndense de Medicina

8 - Jornal Amrigs
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Em debate a criação da Ordem dos M
Fórum regional vai consolidar propostas e sugestões dos médicos gaúchos a

rojeto em pauta há vários anos,
a criação de uma entidade úni-
ca – chamada de Ordem dos

Médicos - agora ganha força com um
debate nacional em todas as instânci-
as de representação da categoria. As
entidades nacionais - Associação Mé-
dica Brasileira e o Conselho Federal de
Medicina - decidiram intensificar as dis-
cussões sobre a unificação, que vêm ex-
perimentando na prática desde 2003.
Por isso solicitaram às Associações Mé-
dicas Estaduais, Sociedades de Especi-
alidade e Conselhos Regionais de Me-
dicina que promovam debates em seus

P âmbitos próprios no sentido de desen-
volver propostas e questionamentos.

A idéia teve pronta acolhida no Rio
Grande do Sul. “É grande a disposi-
ção da Associação Médica em partici-
par das discussões em busca do ca-
minho mais adequado para as nossas
lutas, e a parceria com o Cremers se
intensifica após a posse da nova dire-
toria”, adianta o presidente Newton
Barros.

Para o presidente do Cremers Marco
Antonio Becker deve haver uma união das
entidades, na prática, para fortalecer o
movimento médico. Mas pondera que ju-

ridicamente a união é impossível. “Os
Conselhos de Medicina são autarquias
federais públicas, então é impossível
transformá-los em entidade privada. Mas
a união política se faz na prática. Por
exemplo, educação médica continuada
nós faremos em convênio com a Amrigs.
Essa é na prática uma Ordem dos Médi-
cos”.(leia entrevista na pág. 5)

Além de reuniões e projetos em con-
junto com o Cremers, a Amrigs está di-
vulgando a idéia do debate sobre a en-
tidade única para as Sociedades de es-
pecialidades e suas Seccionais no inte-
rior do estado.

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

A idéia é organizar um fórum regi-
onal em abril para consolidar as pro-
postas e sugestões dos médicos gaú-
chos. Após esta fase, as contribuições
serão levadas a um encontro nacio-
nal, quando serão avaliadas todas as
sugestões.

O objetivo deste movimento é defi-
nir um modelo, de forma detalhada e
consensual, a fim de ser apresentado a
todos os médicos do País em um plebis-
cito que decidiria sobre a criação da en-
tidade única. A partir de então, teriam
início as ações políticas e jurídicas para
este fim.

Falam lideranças regionais
Ouvidos pelo Jornal Amrigs nesta largada do debate sobre uma entidade única, alguns Presidentes de Sociedades de

Especialidade e de Associações Médicas de cidades do interior- as Seccionais da Amrigs- dão sua contribuição. Confira:

MAIS PESO
 “A vantagem
que vejo é que
uma ent idade
única agrega to-
dos os médicos
em uma de mais
peso nas reivin-
dicações. Porém
a desvantagem é
que a função da
Amrigs (e das Associações) é associativa e
científica, diferente da do Conselho de Me-
dicina, que é a de fiscalização. Não vejo
muitas vantagens a não ser a de criar uma
entidade de maior peso representativo nas
reivindicações.”

Carlos Peterson –
Sociedade de Cirurgia Pediátrica

DIMINUIÇÃO DE CUSTOS
 “Acredito que
essa idéia seja vi-
ável e que unifica-
rá as entidades
médicas em uma
só. Acho interes-
sante incluir o Sin-
dicato. Com isso
diminuiriam os
custos. A vanta-
gem, para os médicos, seria o pagamento de
uma só entidade, ao invés de três”.

Érico Dorneles –
Sociedade de Homeopatia

UNIÃO SIMPLIFICA
“Já ouvi falar da
idéia da Ordem e
considero uma
discussão impor-
tante. Um exemplo
é a questão do tí-
tulo de especialis-
ta e o registro de
especialista, que
são diferentes e
emitidos por cada entidade e não fica claro o
papel de cada uma. A união das entidades
simplificaria tudo isso”.

Rodrigo Dias Duarte –
Sociedade de Radiologia

MAIS FORÇA NAS AÇÕES
“Acho ótimo que
seja criada uma
entidade única.
Muitas vezes o
poder se divide
entre as entida-
des, mas uma en-
tidade única agre-
gará esse poder e
terá mais força nas
ações e decisões para a classe. Terá que se
ter boa vontade de todos para unir as partes”

Marília Thomé - Presidente da
Seccional Noroeste do Estado

QUESTÃO FINANCEIRA
“Não sou apenas favorável à idéia da entidade única, sou um lutador
pela criação da Ordem dos Médicos do Brasil como forma de unificar os
objetivos da categoria. Saliento a importância da questão financeira:
como a contribuição ao Conselho é compulsória e sua utilização deve
ser basicamente para fins de fiscalização, há excedentes. Com a união
das entidades podemos utilizar a nossa contribuição para outros fins,
como a defesa profissional”.

Bernardo Aguiar-
Sociedade de Medicina do Tráfego

MAIS FORÇA E PODER
“Há muito tem se
falado em uma en-
tidade médica úni-
ca, resultante da
fusão da AMB e
CFM, que nos re-
presentaria com
maior força e po-
der. Somos a favor
da criação da Or-
dem dos Médicos do Brasil”.

Lia Mariza Cerutti Scortegagna,
Secção Regional do Alto Uruguai,

Conselheira Eleita do CR

MUDANÇA NA LEI
  “Uma Ordem dos Médicos do Brasil (OMB) deixará a voz da classe
mais forte, proporcionará união e até mais coerência nas ações dos
dirigentes. Só será difícil porque terá de haver mudança na lei, já que
o CFM é uma autarquia governamental”.

Sandra Lescano Munró,
Associação Médica de Alegrete

MAIS REPRESENTATIVIDADE
“Acho que o momento é de unir forças e a Ordem dos Médicos do
Brasil é uma possibilidade real de que isso venha acontecer. Para mim
a possibilidade de se ter uma única entidade significa mais
representatividade nas lutas médicas.”

José Luiz Pedrini –
Sociedade de Mastologia
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Médicos do Brasil
a ser enviada a encontro nacional

“Depois de praticar a Ordem dos Médicos por tantos anos, agora podemos
trabalhar na sua formalização. Não se trata mais de uma idéia abstrata;

sabemos como funciona e que tem resultados positivos”.
Presidente da AMB José Luiz Gomes do Amaral

O primeiro passo foi dado: uma discus-
são nas Sociedades de Especialidade, as
Associações Médicas Federadas, os Con-
selhos Regionais de Medicina, a AMB e o
CFM, para depois realizar um  fórum nacio-
nal de discussão sobre os modelos apre-
sentados. A proposta consensual elaborada
neste encontro será submetida à aprecia-
ção dos médicos brasileiros em um plebisci-
to. “Esperamos chegar a isso ainda no pri-
meiro semestre”, afirma o presidente da
AMB José Luiz Gomes do Amaral, em entre-
vista no site da AMB. Entre outras questões,
ele explica:

Por que formalizar
a união

“Nossa aproximação hoje é circunstan-
cial. Pode não acontecer no futuro, como já
não aconteceu no passado, dependendo de
quem estará à frente de uma e de outra en-
tidade. A estrutura que essa esfera de deci-
são terá que ter é o motivo da nossa discus-
são; uma organização formal que harmoni-
ze as ações desses segmentos de atuação
do movimento médico”.

Como fazer
essa unificação

“Precisamos tomar um certo cuidado ao
realizar uma fusão com outra entidade, que é
não perder a nossa autonomia. A Associação
Médica é uma associação totalmente indepen-
dente, não está atrelada ao organismo público
ou ao governo; é uma entidade privada que
representa o pensamento do médico. O Con-
selho é uma autarquia federal; ainda que re-
presente o médico, está vinculado ao gover-
no. Como compatibilizar isso? Este é um dos
“nós” a serem desatados; talvez o mais impor-
tante, pois os outros são de ordem material.

Participação
das Socieda-
des de Espe-
cialidade

“Espera -se
uma participação
muito mais ativa,
porque hoje as
Sociedades de
Especialidade são
conveniadas à AMB, mas não fazem parte da
AMB. Deveríamos todos integrar uma família,
na qual os irmãos têm uma relativa indepen-
dência, mas vivem sob o mesmo teto. Hoje
não vivemos sob o mesmo teto, e isto nos
afasta”.

“Construir a Ordem dos Médicos é algo que está na cabeça dos médicos há
muito tempo.(...) na ata da primeira reunião, na fundação da AMB, que é a mãe

das entidades médicas, o desejo dos nossos fundadores de que fosse criada
uma Ordem dos Médicos.”

Presidente do CFM Edson de Andrade

A Comissão de Estudos para a Ordem dos
Médicos do Brasil, criada em 2003, fez um
estudo sobre este tipo de organização em al-
guns países, como Estados Unidos, Canadá,
Portugal e Inglaterra. Os dados servirão de
base para definir um projeto, a ser apresenta-
do no Congresso Nacional. A idéia é criar uma
entidade nova, com as características de funci-
onalidade da AMB e CFM. “O grande desafio
é criar uma entidade com o caráter público e
legal para continuar com o poder de polícia da
melhor forma e com a flexibilidade e a facilida-
de de trabalho da AMB hoje. Vamos tentar cons-
truir um documento considerando o precedente
da Ordem dos Advogados do Brasil, que é um
órgão especial”, afirma o presidente do CFM
Edson de Andrade, em entrevista no site da
AMB. Confira algumas das suas opiniões:

Quem decide
“Dada a situação oficial do Conselho Fe-

deral de Medicina, essa decisão necessaria-
mente passa pelo Congresso Nacional. Va-
mos agora recomeçar essa discussão, elabo-
rando um documento a ser apresentado aos
médicos, inicialmente, para que todos possam
se manifestar”.

Os médicos
serão ouvidos

“É possível, ne-
cessário, que se
faça uma grande
consulta nacional,
embora nós saiba-
mos do desejo dos
médicos de unificar
suas entidades e ter
uma situação única que facilite, entre outras
questões, o funcionamento, as políticas e tam-
bém o próprio relacionamento dos médicos com
a sua entidade”.

Participação das Sociedades de
Especialidade

“Não existirá nenhuma Ordem no Brasil
boa, competente e adequadamente constituí-
da se não tiver a participação das Sociedades
de Especialidade, que são uma pedra de to-
que em qualquer processo de organização mé-
dica no Brasil. É onde se faz a educação mé-
dica continuada de eficiência, de qualidade. É
onde se faz a luta de defesa profissional hoje
de maneira efetiva. É onde os médicos melhor
se identificam em um coletivo”.

Retomando o trabalho conjunto: Diretores da Amrigs
recebem seus colegas do Cremers para discutir a retomada do
trabalho conjunto das entidades em defesa da medicina digna

e ética para médicos e pacientes. Em pauta a definição de
uma agenda de ações conjuntas para 2007.
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35º Exame Amrigs registra
uma grande aprovação

ma grande aprovação foi regis-
trada neste 35º Exame Amrigs:
dos 1.206 candidatos presen-

tes, foram aprovados 857. Ser aprova-
do no Exame Amrigs significa acertar
60% ou mais das 100 questões.

Os egressos da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul pontearam o
número de acertos, registrando 70,05%,
seguidos por seus colegas da Funda-
ção Faculdade Federal de Ciências Mé-
dicas de Porto Alegre, com 68,08%, e
da Universidade Federal de Santa Ma-
ria, com 68,02%.

Estes são alguns dos dados revelados
pela 35ª edição do Exame Amrigs, cuja pro-
va foi realizada no dia 7 de janeiro. Mais
antigo exame de avaliação do ensino mé-
dico do Brasil, realizado desde 1971
ininterruptamente, o Exame teve duas ino-

U

vações neste ano: um questionário de sa-
tisfação respondido pelos médicos no fi-
nal da prova e o recurso. Das 100 ques-
tões, quatro foram anuladas.

Coordenada pelo Dr. Jorge Lima
Hetzel, a equipe do Exame elaborou as
questões com base nas colaborações
de professores das escolas médicas do
RS; todas as faculdades são convida-
das a participar do Exame Amrigs.

Todos os dados estão disponíveis no
site www.amrigs.org.br

Egressos da
UFRGS

apresentam o
maior escore,
seguidos da

FFFCMPA e UFSM

UFRGS têm maior percentual de acertos
Com 70,05% de acertos em todas as áreas, os egressos da Famed/UFRGS fica-

ram em primeiro lugar no 35º Exame Amrigs, seguida da FFFCMPA com 68,08% e
UFSM com 68,02%. Acompanhe o gráfico com todas as faculdades:

A volta por cima da Medicina Preventiva e Social
Revertendo a sua posição do ano passado, a Medicina Preventiva e Social foi a

área que registrou o maior percentual de acertos, com 62,65%. No ano passado
esta área foi a última colocada, com 49% de acertos. Veja o gráfico:

Resultado Geral
Inscritos: 1347
Ausentes: 141

Presentes: 1206
Eliminados: 349
Aprovados: 857

Distribuição dos candidatos
segundo a instituição de estágio

Instituição ................................................................................................................ Candidatos
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre ......................................... 80
Fundação de Apoio Universitário - Pelotas ................................................................................ 19
Hospital Banco de Olhos ............................................................................................................. 1
Hospital Cristo Redentor ............................................................................................................ 14
Hospital da Criança Santo Antônio .............................................................................................. 2
Hospital de Clínicas de Pelotas ................................................................................................... 5
Hospital de Clínicas de Porto Alegre ....................................................................................... 146
Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre ................................................................................ 6
Hospital Ernesto Dornelles .......................................................................................................... 1
Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas ................................................................................ 8
Hospital Nossa Senhora da Conceição ...................................................................................... 81
Hospital Nossa Senhora de Pompéia .......................................................................................... 7
Hospital São Lucas da PUCRS ................................................................................................. 88
Hospital São Vicente de Paulo - Passo Fundo .......................................................................... 50
Hospital Universitário de Rio Grande ......................................................................................... 34
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul ............................................................................. 4
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre ..................................................... 132
Santa Casa de Misercórdia de Pelotas ........................................................................................ 2
Universidade Católica de Pelotas .............................................................................................. 26
Universidade Federal de Pelotas ............................................................................................... 30
Universidade Federal de Santa Maria ........................................................................................ 91
Hospital da ULBRA ................................................................................................................... 42
Outros hospitais do Rio Grande do Sul ..................................................................................... 63
Hospitais de Santa Catarina ...................................................................................................... 56
Hospitais do Paraná .................................................................................................................. 32
Hospitais dos demais estados brasileiros .................................................................................. 45
Hospitais de outros países .......................................................................................................... 5
Não realizou estágio ................................................................................................................ 136
Total ..................................................................................................................................... 1.206

Distribuição dos candidatos
segundo faculdade de graduação

Instituição ................................................................................................................ Candidatos
Faculdade de Medicina, UFRGS ............................................................................................. 147
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre ....................................... 127
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biomédicas, UFSM ............................................... 137
Faculdade de Medicina de Pelotas, UFPel ................................................................................ 86
Faculdade de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, UCPel ......................... 63
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, FURG ................................ 50
Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, UCS ................................... 78
Faculdade de Medicina, PUCRS ............................................................................................. 114
Faculdade de Medicina, UPF ..................................................................................................... 75
Faculdade de Medicina da ULBRA .......................................................................................... 126
Escolas médicas do Estado de Santa Catarina ....................................................................... 102
Escolas médicas do Estado do Paraná ..................................................................................... 25
Escolas médicas dos demais estados brasileiros ...................................................................... 60
Escolas médicas estrangeiras ................................................................................................... 16
Total de candidatos ............................................................................................................ 1.206
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Exame é aprovado
pelos candidatos

Questionário inédito revela a opinião
dos médicos sobre o Exame

ma superaprovação: as ques-
tões do Exame tiveram mais de
93% de aprovação – classifica-

das de excelente, muito bom e bom. As
perguntas se referiam a clareza e ade-
quação na elaboração das questões
(93,1%), grau de dificuldade das ques-
tões (93,9%) e distribuição das ques-
tões nas áreas contempladas pelo exa-
me (93%)

Este é um dos resultados do inédito
questionário entregue aos médicos, que

U

Médico de Santa Maria é o 1º lugar
Mateus Dornelles Severo conquistou o 1º lugar no Exame

Amrigs acertando 90 das 100 questões da prova. Com apenas 22
anos, o recém-formado pela Universidade Federal de Santa Ma-
ria (UFSM), sua cidade natal, escolheu Clínica Médica. Esse foi
seu primeiro Exame Amrigs. Seu objetivo era “não precisar dei-
xar Santa Maria para trabalhar em Porto Alegre”.

Severo atribui seu desempenho ao último ano do curso. “O
doutorando coloca a mão na massa, isso é uma das coisas que a
gente nota na hora prova [Exame Amrigs]. Quem tem internato
forte e estuda acaba indo bem”. Ao tomar conhecimento da sua colocação
dentre os candidatos, ele admirou-se: “sempre fui um aluno na média, mas o
diferencial é fazer um bom último ano”.

Para a pergunta, aparentemente simples, ‘por que medicina?’, a resposta é
espontânea, surpreendente e verdadeira: “porque busco mudar a realidade
sempre. Pode até parecer utópico, mas o profissional da saúde tem o compro-
misso de mudar a realidade, até mesmo porque é uma das classes que a
sociedade mais confia”. Severo vem de uma família de professores, sem ne-
nhum médico por perto, decidiu arriscar-se sozinho, mas confessa que até
pensou em seguir a profissão dos pais, mas pensou melhor e concluiu que a
medicina “é a que maior tem um impacto na sociedade”.

Sócio do Departamento Universitário da Amrigs desde 2004, Severo enxerga o
associativismo como a união da categoria em busca de “voz” porque “um médico
só, ou vários médicos isolados, não conseguem reivindicar as melhorias na saúde,
de trabalho, de salário”. Quando defende sua idéia de não deixar Santa Maria
destaca que as pessoas possuem uma realidade distorcida do interior, pois “faze-
mos também medicina de qualidade e temos a parte humana, que é o que interes-
sa, temos bons preceptores e desenvolvimento na área científica”.

A fórmula para se tornar um 1º lugar parece simples: “acreditar em Deus e
em si próprio, ter humildade pra baixar a cabeça e estudar”, confessa ele.

o responderam ao final da prova. O re-
torno é muito significativo: dos 1.206
candidatos que realizaram a prova, 1.180
entregaram as fichas respondidas.

Com relação ao processo, como a ins-
crição, as opiniões são muito favoráveis
também: mais de 90% aprovaram o pro-
cesso de inscrição (excelente, muito bom
e bom). Sobre acomodação dos candi-
datos no local de prova (infra-estrutura,
fiscalização, coordenação da aplicação
do Exame), a aprovação chegou a 96,8%.
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m vigor desde 14 de julho do ano
passado, a Lei 555/06 continua
dividindo opiniões de freqüenta-

dores dos bares da Capital.  Seguindo uma
tendência mundial, a lei proíbe o fumo,
de cigarros e assemelhados, em recintos
fechados de uso público e os estabeleci-
mentos que descumprirem essa norma
estão sujeitos a multas e até a cassação
do alvará de funcionamento. A polêmica
acontece principalmente no âmbito dos
bares, restaurantes, cafeterias e locais
que funcionam à noite. Os fumantes de-
fendem seu costume enquanto os não-
fumantes querem a liberdade de não con-
viver com a terrível e fedorenta fumaça.

Lei antifumo ainda é
polêmica em Porto Alegre
E

Jornal Amrigs

A Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio (SMIC)
fiscaliza o cumprimento da
lei e autua os estabeleci-
mentos que ainda não cons-
truíram espaços reservados,
isolados e ventilados aos
que querem fumar. O secre-
tário Idenir Cecchim explica
que “a notificação foi feita na maioria
dos bares e restaurantes da cidade e
mais de 90% das casas de gastronomia
se adequaram à lei”. Cecchim informa
que o Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Porto Alegre e pro-
prietários dos estabelecimentos defen-

dem que “bares com menos
de 60 metros quadrados não
têm condições de fazer a se-
paração física e se não há
essa separação, eles não es-
tão na lei”.

O problema enfrentado
pela Secretaria está ligado
ao aceno sobre possíveis

mudanças, feito pelo próprio autor da lei,
vereador João Carlos Nedel (PP). O se-
cretário defende que a SMIC “quer cum-
prir a lei, mas optou por conscientizar o
setor, que se não se adaptar, sofrerá as
implicações previstas”, como multa, ad-
vertência e cassação do alvará.

Há expectativa com mudanças
na lei que aguarda votação

na Câmara Municipal

Fumo Zero destaca
processo educativo

O coordenador do Projeto Fumo
Zero da Amrigs/Instituto Vida Soli-
dária, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva,
acredita que a fiscalização poderá
ter um papel de alerta restringindo
o consumo, mas “o processo
educativo será o único que poderá
levar o cidadão a tomar sua decisão
em prol da saúde”. A expectativa
dele com relação a essa lei é que os
“não-fumantes sempre exijam seu
direito de respirar ar puro e de não
se expor ao tabagismo passivo”.

Respeito é bom, e eu gosto!
Cada vez mais elogios surgem aos

fumódromos. Acacia e Maribel Ferreira
de Andrade, donas do Bodega (Rua
24 de Outubro, 1374), adaptaram o bar
no primeiro dia que a lei entrou em
vigor. Com placas informando a proi-
bição e cópias da lei nas paredes, os
clientes eram advertidos logo na en-
trada. Acacia destaca que só perdeu
“os clientes mais velhos, que dificil-
mente adaptam-se, mas os jovens
gostaram muito”. Um cuidado espe-
cial dá destaque ao lugar: “pra não
deixar os garçons com trabalho insa-

lubre, somos nós [as proprietárias] que
limpamos o local”, reforça Acacia.

Na Cidade Baixa, o bar Negafrida
também recebe manifestações positi-
vas sobre o fumódromo - a parte exter-
na do bar foi destinada aos fumantes
no dia em que a lei foi aprovada. Se-
gundo o responsável Adolfo Marina Fi-
lho, “os clientes são avisados na entra-
da e os garçons e os seguranças adver-
tem quem estiver fumando fora do local
apropriado”. Para ele “essa iniciativa é
uma questão de cidadania”.

A Microcervejaria Dado Bier, locali-

zada dentro de um shopping, é um
exemplo do cumprimento da lei. Con-
forme explica a coordenadora de
marketing do bar Michele Choaire, a
fiscalização é feita por todos os funci-
onários e “caso haja algum cliente fu-
mando em local impróprio é encami-
nhado para o local correto ou solicita-
se que deixe de fumar”. Michele acha
que leis como essa são importantes,
porém “o fato de adequar áreas ou não
permitir fumar no estabelecimento são
ações de simples implantação, mas
educar o cliente é o mais complicado”.

Mudanças na lei
O vereador João Carlos Nedel destaca

que são três as mudanças propostas: uma
refere-se aos locais destinados aos fuman-
tes. “A lei deixa claro que nesses espaços
físicos separados poderá haver atendimen-
to e consumo”; outra é sobre a
obrigatoriedade de fixação de placas e car-
tazes informando que naquele local é proi-
bido fumar; e a terceira alteração diz res-
peito ao infrator, “a pessoa que for pega
fumando, deverá ser solicitado que páre,
senão o fizer será convidado a retirar-se”,
conclui Nedel. Essa fiscalização deverá ser
feita pelo proprietário do estabelecimento
e clientes. As alterações já estão aguar-
dando votação, que segundo Nedel, deve
acontecer ainda neste mês.

REPRODUÇÃO ZERO HORA

Dia Mundial Sem Tabaco
O Projeto Fumo Zero (PFZ) reali-

za nos dias 26 e 27 de maio ações
comunitárias alusivas ao Dia Mun-
dial Sem Tabaco. Como em anos an-
teriores, serão atividades para o
público em geral no Shopping Igua-
temi e no Brique da Redenção. Es-
tarão presentes nos eventos os ser-
viços de tabagismo dos hospitais
de Porto Alegre, realizando exames
específicos, álém da equipe do Ins-
tituto Vida Solidária, divulgando o
PFZ e prestando informações sobre
os malefícios do cigarro.

No dia 31 de maio estão sendo
organizadas atividades educativas,
que ocorrerão no Centro de Even-
tos AMRIGS. Maiores informações
pelo fone (51) 3014.2017 ou
projetofumozero@vidasolidaria.org.br

Janeiro/Fevereiro 2007



 - 13Jornal Amrigs

O curso de “Atualização em
Bioética e Ética Médica” abre as
atividades da Universidade

Corporativa da Associação Médica
(UniAMRIGS) no programa de Ensino
Básico. O curso iniciará no dia 28 de
abril, com continuação nos dias 11, 12,
25 e 26 de maio, 1º e 2 de junho, e en-
cerrando no dia 23 de junho. A coorde-
nação é do Dr. Honório Menezes.

A programação da Universidade
contempla sete cursos ao longo deste
ano. Ainda estão previstos para o pro-
grama de Ensino Básico aulas sobre
“Atualização em Metodologia Científi-
ca”; “Atualização em Bioestatística” e
“Atualização em Epidemiologia”. Have-
rá um sexto módulo, extra, nos meses
de novembro e dezembro, que será a
repetição do curso mais procurado du-
rante o ano.

O coordenador afirma que o primei-
ro curso será destinado “aos médicos

Bioética e Ética Médica abre
calendário UniAMRIGS 2007
O

Curso do Ensino Básico tem aula inaugural no dia 20 de abril

residentes e associados da Amrigs, já
que abordará conceitos sobre Bioética
de várias correntes incluindo normas de
pesquisa, em seres humanos e animais,
adotadas no Brasil”.

Com o curso “Atualização em
Metodologia Científica”, Menezes pre-
tende dar seqüência a qualidade ofere-
cida na primeira aula proporcionando
condições de compreensão dos aspec-
tos metodológicos da pesquisa científi-
ca; concepções e modelos de pesqui-
sas, métodos de apresentação e divul-
gação de trabalhos. Tudo isso para dar
mais dinâmica e qualidade nos traba-
lhos dos residentes já que eles pode-
rão aproveitar “essas disciplinas para
a conclusão de curso e programas de
pós-graduação”, destaca.

A UniAMRIGS é responsável pela área
de educação do Instituto Vida Solidária, a
Organização Não-Governamental criada
pela Amrigs para atuar em programas de

PEC Emergência Médicas
em Venâncio Aires

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTI-
NUADA
1º semestre:
Curso I - Atualização em Bioética e
Ética Médica –
Dias 28/04; 11, 12, 25 e 26/05; 1, 2 e 23/06
- 32h/a
Coordenação: Dr Honório S. Menezes
Curso II- Atualização em Metodologia
Científica –
Dias 29 e 30/06; 6, 7, 13, 14, 20 e 21/07 -
32h/a
Coordenação: Dr Honório S. Menezes

2º Semestre:
Curso III- Atualização em Bioestatística -
Dias 3, 4, 10, 11, 24, 25 e 31/08; 01/09 -
32h/a
Coordenação: Prof. Allan Birck
Curso IV- Atualização em Epidemiologia
Dias 28 e 29/09; 5, 6, 19, 20, 26 e 27/10;
9 e 10/11 - 32h/a
Coordenação: Dr Airton Stein

Módulo EXTRA:
Dias 23, 24 e 30/11; 1, 14, 15, 21 e 22/12
– 32h/a
*Módulo em que será repetido o curso mais
procurado;

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
Cursos da UniAMRIGS: Objetiva qualificar e
expandir os conhecimentos de secretárias.
Curso para Secretárias:
Aula Inaugural: Homenagem às
mulheres no mercado de Trabalho
Dia: 24/03 das 9h às 12h
Local: Centro de Eventos da AMRIGS -
Sala 21
Módulo 1
Atendimento ao Cliente como diferen-
cial competitivo
Início: 28/04/2007
Carga horária: 8h

Módulo 2
Marketing pessoal como fator de sucesso
Início: 23/06/2007
Carga horária: 8h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA UNIAMRIGS
E GARANTA SUA VAGA

IVS altera estatuto para captar recursos
O Instituto Vida Solidária realizou uma Assembléia Geral Extraordinária, dia

24 de janeiro, para alterar artigos no seu estatuto, buscando adequar a institui-
ção às normas do Conselho Nacional de Assistência Social. Participaram 15 con-
selheiros que discutiram e votaram a alteração e correções de oito artigos. As
modificações são importantes para que o Instituto Vida Solidária possa credenciar-
se junto ao Conselho Municipal de Assistência Social obtendo o Certificado de
Utilidade Pública, maneira que a Instituição tem de buscar incentivos fiscais.

responsabilidade social em educação,
cultura e saúde. Além dos programas ofe-
recidos em Ensino Básico, a UniAMRIGS
ainda possui programas nas áreas de
Educação para a Comunidade, Recursos
Humanos e Ensino Avançado. Este últi-

mo já desenvolve os Programas de Ensi-
no Continuado (PEC): começou com
“Emergências Médicas” em 2006 e tem
programado para este ano “Infecções”.

Informações pelo telefone (51)
3014.2015.

O PEC de Emergências Médicas -
Fluxo de Atendimento para Adultos-
começa em Venâncio Aires seu giro
pelo RS. Será realizado em abril, nos
dias 13 (da 19h às 22h30min) e 14 (das
9h às 12h). A presidente da Associa-
ção Médica de Venâncio Aires Dra.
Claudia Alves da Cunha antecipa a
forte motivação em torno do curso na
região: “o interesse da Associação é
levar cada vez mais qualificação aos
associados e outros profissionais que
trabalham no pronto atendimento,
que tem uma demanda muito gran-
de”. Para a necessidade de estar
sempre aprimorando o conhecimen-
to, a Dra. Cláudia acredita que o mo-
delo do PEC organizado pela
UniAMRIGS é muito bom.

PEC MODELO
O PEC foi idealizado para os médi-

cos que trabalham em Serviços de Emer-
gência, seja em hospitais, clínicas e am-
bulatórios, ou mesmo na assistência
domiciliar. Voltado para o Fluxo no Aten-
dimento para Adultos, o PEC é desen-
volvido com os seguintes módulos:
• Pneumologia: “Asma” e “Pneumonias”
• Cardiologia: “Dor torácica” e “Hiper-

tensão arterial na sala de emergência”
• Cirurgia Geral: “Abdome agudo” e

“Hemorragia digestiva”
• Trauma: “Identificação e manejo ini-

cial do paciente traumatizado grave”
e “Estabilização e transporte do pa-
ciente traumatizado”

• Psiquiatria: Pacientes “violentos” e
“intoxicados”
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XXI Congresso
Brasileiro de
Psicanálise

 A Associação Brasileira de
Psicanálise (ABP) realiza seu XXI
Congresso Brasileiro de Psicaná-
lise, de 9 a 12 de maio. O tema
central é “Prática Psicanalítica-
Especificidades, Confrontações e
Desafios”. Informações na Secre-
taria da ABP tel (21) 2235-5922,
site www.abp.org.br, e-mail
abp@rionet.com.br.

1º Fórum das
UTI´s do RS

 A Sociedade de Terapia Inten-
siva do RS (Sotirgs) organiza o 1º
Fórum das UTI´s do RS, dias 18 e
19 de maio. Segundo o presiden-
te Dr. Josué Almeida Victorino, a
Sotirgs visa a qualidade das ati-
vidades desenvolvidas pelos
intensivistas. “O evento se pro-
põe a discutir a assistência, o
mercado, as novas tecnologias e
as práticas do dia-a-dia da UTI”,
i n f o r m a .  I n f o r m a ç õ e s
www.sotirgs.com.br/forum, tel.
(51) 3014-2093.

Sulbra 2007
Será de 21 a 23 de junho, em

Gramado, o XV Congresso Sul-
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia (Sulbra), realiza-
ção da Sociedade de Ortopedia
e Traumatologia do Rio Grande
do Sul (SOT/ RS), com os convi-
dados internacionais Drs. Aaron
Rosenberg, Richard Guyer e Todd
Albert (EUA). O encontro será no
Serrano Centro de Convenções.
Informações tel. (51) 3014-2089,
com Sinara.

XIII Encontro
Gaúcho de
Diabetes

O XIII Encontro Gaúcho de Di-
abetes e o V Simpósio de Obesi-
dade do Mercosul, promovidos
pela Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia do
RS (SBEM/ RS), acontecem nos
dias 31 de agosto, 1º e 2 de se-
tembro, no Hotel Dall’Onder, em
Bento Gonçalves. Informações
tel. (51) 3014-2078.

Acupuntura: concurso para
Título de Especialista
O Colégio Médico de Acupuntura

abriu inscrições ao concurso
para obtenção do Título de Es-

pecialista até o dia 30 de março. As pro-
vas serão realizadas nos dias 23 (escri-
ta) e 24 de junho (prática), em Brasília
(DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR),
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ),

Salvador (BA) e São Paulo (SP), com
número mínimo de 25 inscritos por ci-
dade. Com apoio da Associação Médica
Brasileira (AMB), as inscrições estão
sendo feitas pela internet. Após ler o
edital e preencher a ficha, o candidato
recebe um número de protocolo por e-
mail. Depois disso, a ficha, o protocolo,

o comprovante de pagamento e os de-
mais documentos necessários deverão
ser enviados à sede da AMB, em São
Paulo. A taxa de inscrição é de
R$900,00, mas sócios da AMB têm des-
conto de 20%.

  Leia o edital e inscreva-se em
www.amb.org.br

VI Simpósio Sul-Brasileiro
de Terapia Nutricional

Nos dias 30 e 31 março próximo, a Sociedade Gaúcha de Nutrição Parenteral
e Enteral (SGNPE) realiza o VI Simpósio Sul-brasileiro de Terapia Nutricional
Enteral e Parenteral e Congresso Gaúcho de Terapia Nutricional. O programa
abrange os aspectos mais atuais da Terapia Nutricional apresentando um cur-
so básico pré-congresso.

São três conferencistas confirmados: Dan Waitzberg (SP), Ricardo Rosenfeld
(RJ) e Cristina Martins (PR). Entre os temas gerais estão Nutrição em Terapia
Intensiva; Terapia Nutricional na Obesidade; Formulações em Nutrição
Parenteral; Controle Glicêmico e Nutrição em Pediatria e Neonatologia.

O Simpósio será no Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves. Informações na
secretaria tel. (51) 3342-4316.

XV Congresso Brasileiro
de Oncologia Clínica
Belo Horizonte vai receber o XV

Congresso Brasileiro de Oncologia
Clínica, que acontecerá de 31 de
outubro a 3 de novembro, no Minas-
centro. A Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC), que rea-
liza o evento, tem como objetivo
ampliar as discussões sobre o de-
senvolvimento da oncologia no
país e divulgar a produção científi-
ca da especialidade.

“Discutiremos como tratar os
pacientes brasileiros, usando todos
os avanços científicos mundiais, as
condições de trabalho nacional, o
inter-relacionamento com o gover-
no e seus órgãos de controle e com
a população”, informa o presiden-
te do congresso, Dr. Sebastião
Cabral Filho.

Inscrições através do site
www.sboc.org.br/congresso.site

PG em Homeopatia
Nos dias 23 e 24 de março inicia

o Pós-graduação em Homeopatia,
promovido pela Sociedade Gaúcha
e Fundação CEGEPH, com palestra
do Prof. Gilberto Ribeiro Vieira, da
Universidade Federal do Acre. O
curso será desenvolvido em
módulos mensais durante 2007 e
está crededenciado para fornecer
pontos para o Certificado de
Revalidação do Título de Especia-
lista em Homeopatia.

No dia 29 de março, às
19H30min, a SGH iniciará a ativida-
de “Quintas-Feiras Científicas”,com
a discussão do texto “Classificação
Natural das Drogas”, de Rajan
Sankaran, disponível no site da SGH
http://homeopatia-rs.tripod.com
no item Textos Selecionados.

Inscrições abertas para o
Congresso de Cirurgia da Mão

Estão abertas as inscrições para o 27º Congresso de Cirurgia da Mão, que será
realizado na PUCRS, de 28 a 30 de abril próximo. O evento receberá conferencistas
da Argentina, Uruguai, Canadá, México e França para discutir temas como Anato-
mia Cirúrgica, Lesões no Esporte, Malformação Congênita, Nervo Periférico e Trau-
ma e é direcionado aos profissionais da Cirurgia da Mão, Cirurgia Plástica, Ortope-
dia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e é organizado pelo Hospital São Lucas da
PUCRS. Informações e inscrições através do site www.mao2007.com.br ou
mao2007@connecteventos.com.br

VII Congresso Brasileiro de Videocirurgia
Cerca de 1.500 cirurgiões de nove especialidades estarão reunidos em Bento

Gonçalves, na Serra Gaúcha, de 28 de abril a 1º de maio de 2007, no maior evento
da Videocirurgia nacional: o VIII Congresso Brasileiro de Videocirurgia, que nesta
edição conta com o Congresso da Confederação Americana de Urologia (CAU).
Evoluções e Perspectivas é o tema central do Congresso.

Entre os renomados videocirurgiões que virão ao Sul destaca-se o Prof. Dr.
Richard Satava, da Universidade de Washington (EUA), maior autoridade mundial
em robótica aplicada à medicina. Informações completas no site
www.videocirurgia2007.com.br .

Abordagem da Sexualidade no Consultório
A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs)

está organizando um curso com o tema “Abordagem da Sexualidade no Con-
sultório”, nos dias 30 e 31 de março. A atividade faz parte da Agenda Científica
da Sogirgs e sócios da Amrigs e da Sogirgs estão isento de taxa inscrição.
Informações tel. (51) 3014-2081, e-mail sogirgs@sogirgs.org.br
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m público exato de 12.095
pessoas veio à Associação
Médica para assistir às apre-

sentações da 8ª edição do Porto Verão
Alegre no Teatro Amrigs, que faz parte
do projeto Receitando Cultura do Insti-

Porto Verão Alegre traz mais de
 12 mil pessoas ao Teatro Amrigs
U

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

ALUGO
Locação de turnos em consultório de alto padrão,
na Rua Mostardeiro.  Ampla disponiblidade de horári-
os, prédio de gabarito, com box, secretária de exce-
lente nível, totalmente informatizado, ambientação de
bom gosto para profissionais selecionados, com ex-
celente custo/benefício. Informações com Sra Lúcia:
3346-5201

Divido Consultório no bairro Moinhos de Vento, com
possibilidade de uso exclusivo da sala. Contato com
Tatiana tel. 8415-5849.

Veja mais no site www.amrigs.com.br
Canoas Alugo turno em consultório todo equipado, alto
padrão, excelente estrutura, no Centro de Canoas. Tel.:
(51) 3249-1363.

Turnos em clínica, total infra-estrutura, alto padrão. Ampla
sala de espera (12 lugares), cons. mobiliados, ocupação
imediata, sala pequenos procedimentos. Rua José de
Alencar, 521 (junto ao Mãe de Deus). Estacion. 3 vagas.
Tratar tel. (51) 9994-0601.

Horários em consultório para psiquiatria e/ou psicólogo
nas terças, quartas e quintas-feiras. Na Av. 24 de Outubro,
com sala de espera, ar cond., estac., portaria. Contato tel.
(55) 3332.1954 c/ Adriana, horário comercial.

FÉRIAS
Médico do trabalho para substituição de férias. Tratar: Dra.
Rosemarie Lopes Gomes - tel: (51) 3224 6013

ALUGO TURNOS
Centro médico, endereço privilegiado (moinhos, na frente
do shopping), total infra-estrutura para diversas especiali-
dades, convênios, estacionamento no local. Tratar tel. (51)
3029.4774 / 3029.6774.

HORÁRIO NOBRE e algumas manhãs em consultório na
Andradas, a preço acessível. Tratar: Dra. Rose tel (51) 3224.6013.

TROCO
Semana para quatro pessoas – Resort Itapema (SC),
abril a outubro/2007- por similar em serra, para feve-
reiro, ou termal, para junho. Tratar: Dra. Rose, tel. (51)
3224 6013

AGENDAMENTO DE PACIENTES
Para os médicos que não trabalham com secretária, ofere-
ço serviço de agendamento de marcações de consultas e
outros recados.  De segunda a sexta, das 8 às 19 horas.
Preço acessível.  Tratar fone (51) 3249 1363, com sr. Ary.

TEATRO AMRIGS
TEMPORADA 2007

ABRIL
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
Homens de Perto

MAIO
03, 04, 05, 06
Homens de Perto

10,11,12,13,17,18,19,20
André Damasceno

24,25,26,27,31
Jair Kobe

JUNHO
01,02,03
Jair Kobe

08,09,10, 15,16,17,22,23,24,29,30
Hotel Rosa Flor

JULHO
01,06,07,08,13,14,15
Hotel Rosa Flor

NOVEMBRO
02,03,04, 09,10,11,16,17,18,23,24,25
Rádio Esmeralda

Com uma nova regência desde o
início de 2006, o Grupo Vocal da Amrigs,
que compõe o projeto ‘Receitando Cul-
tura’ do Instituto Vida Solidária, planeja
para o ano de 2007 mais ensaios e con-
quista de objetivos. O maestro Luciano
Lunkes, que assumiu a coordenação do
grupo, utiliza sua vivência
com grupos vocais de Bu-
dapeste (Hungria) e Nova
Iorque para trabalhar a
Música Popular Brasileira
no grupo da Associação
Médica.

Passado esse ano de
regência, o maestro avalia
que o trabalho desenvolvi-

tuto Vida Solidária. Durante pouco mais
de um mês - de 9 de janeiro a 14 de
fevereiro-, foram seis espetáculos exi-
bidos 32 vezes.

  O maior público este ano foi para a
peça Homens de Perto que, em seis

apresentações, lotou o teatro diversas
vezes atingindo a marca de 3.899 pes-
soas. Comparado a 2006, quando hou-
ve o mesmo número de peças e apre-
sentações, o público teve um aumento
de 15,54%.

RECEITANDO CULTURA

Novos Desafios do Grupo Vocal
do pelo Grupo foi de experimentação, im-
plantação e adaptação a “um novo modo
de fazer música vocal” na Amrigs. O pri-
meiro desafio proposto por ele aos inte-
grantes foi o de “transformar o antigo
coro [Coral da Amrigs] em um grupo com
enfoque sonoro baseado na música bra-

QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA!
VENHA CANTAR NA AMRIGS

O Grupo está aberto para médicos e comunidade em geral,
o único pré-requisto é querer cantar. Os ensaios acontecem
às terças-feiras na Associação Médica das 19h às 21h30min.
Os interessados em participar do Grupo Vocal da Amrigs de-
vem entrar em contato com o Instituto Vida Solidária pelo e-
mail: cultura@vidasolidaria.org.br ou pelo tel. (51) 3014.2013

sileira com ou sem acompanhamento
instrumental”, relembra o maestro. “O
grupo reagiu de uma forma muito ma-
dura mostrando-se disposto a encarar
esses novos desafios”.

As mudanças não param por aí. “Há
muito trabalho pela frente”, segundo

Lunkes, que pretende em
2007 “continuar desenvol-
vendo a capacidade mu-
sical tendo como repertó-
rio a MPB; interagir mais
com a Amrigs e com a co-
munidade; e desenvolver
projetos que, à medida
que o grupo evolua, o des-
taque mais”.

A participação do Teatro Amrigs no Por-
to Verão Alegre iniciou em 2000. Nesta 8ª
edição as peças apresentadas foram
Paulinho Mixaria; Se meu Ponto G Falasse;
Bailei na Curva; Homens de Perto; Hotel
Rosa Flor e Jair Kobe – Seriamente Cômico.

Recorde de público, Homens
de Perto continua em cartaz

Hóspedes dos mais diferentes
estilos no Hotel Rosa Flor
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Amrigs integra Comitê de
Prevenção da violência

UniAMRIGS lança MBA de
Gestão Empresarial na Saúde

Universidade Corporativa da
Amrigs (UniAMRIGS) assinou
convênio com o Instituto Brasi-

leiro de Gestão de Negócios (IBGEN)
para a realização de um curso de MBA
(Master Business Administration) em
Gestão Empresarial na Área Saúde. O
curso visa à formação de profissionais
da área da saúde na gestão de suas
atividades, com uma visão sistêmica e
abrangente das diversas áreas que
compõe uma organização.

Idealizado após análise das neces-
sidades de gestão na área, com a con-
vicção de que gerenciar hoje é sinôni-
mo de sobrevivência na área de atua-
ção, este MBA foi customizado e elabo-

UniAMRIGS lança MBA de
Gestão Empresarial na Saúde
A rado a “quatro mãos” pela UniAMRIGS

e IBGEN.
O início das aulas está previsto para

a segunda quinzena de maio e serão
ministradas pelos professores do IBGEN
no Centro de Eventos Amrigs. Com um
total de 375 horas/aula, o MBA será re-
alizado em 15 meses, com a opção de
aulas quinzenais (sextas e sábados) e
semanais (terças e quintas). O investi-
mento pode ser parcelado em 18 vezes:
para o associado da Amrigs a parcela é
de R$ 390,00 e para o não sócio o valor
é de R$540,00.

Maiores informações na UniAMRIGS
tel. (51) 3014.2020/ 3014.2015 e no site
www.amrigs.org.br

Assinatura do convênio: Drs. Luiz Carlos Corrêa da Silva e Newton Barros (AMRIGS) e Márcio
Pires e Thiago Sanches, do IBGEN (E).

A governadora Yeda Crusius instalou a Câmara Setorial de Segurança Pública e no-
meou os integrantes do Comitê de Prevenção da Violência, em solenidade no Palácio
Piratini, no dia 27 de fevereiro. A Amrigs integra esse Comitê, coordenado pela Secretaria
da Saúde, que vai tratar a violência como questão de saúde pública e buscar a colabora-
ção dos setores públicos e privados. O objetivo é reduzir a violência em 20% até 2010.

Para a Amrigs, a iniciativa do Governo é muito importante. “Além de convocar
entidades não-governamentais para fazer parte do comitê, há um entendimento
de que combater a violência não é apenas um “caso de polícia””, analisa Newton
Barros. “Exatamente este enfoque, a repressão, não tem dado resultados satisfa-
tórios e a violência está se tornando uma verdadeira epidemia em nosso país”,
acrescenta. A Amrigs será representada no Comitê pelo Dr. Alfredo Cantalice Neto,
diretor de Assistência e Previdência, tendo como suplente o Dr. Dirceu Rodrigues,
diretor financeiro.

Amrigs integra Comitê de
Prevenção da violência

Mensagem da Associação Médica no painel triedro da sua sede da Avenida Ipiranga


