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Palavra do Presidente

Contra a CPMF
ou assemelhados

A tranqüilidade é a tônica quando a
fartura está presente e é em tempo de
dificuldades que se procuram alternativas.
Esta é uma verdade desde os primórdios em
que os hominídeos se obrigavam ao
comportamento nômade para ir ao encontro
do alimento, até os dias de hoje quando o
homem busca outras fontes de energia diante
da anunciada escassez do petróleo. As
catástrofes testaram a criatividade humana e
as respostas vieram através de idéias
inovadoras e descobertas que talvez não
fossem feitas se não existissem problemas.

No mundo empresarial assistimos a
iniciativa privada concentrando-se na pesquisa
constante de formas para baratear o seu
produto e estratégias de continuar a vendê-lo
para manter-se viva ou até estimular o
crescimento diante da concorrência. No
sistema público é diferente, pois a existência
de um problema serve de argumento para
criar um novo imposto e depois, quem sabe,
nem seja destinado a tal finalidade.

Que bom seria se os governos agissem
como as empresas privadas e o sistema
público tivesse um funcionamento ágil e
efetivo considerando um orçamento pré-
determinado e esforçando-se para encontrar
caminhos mais econômicos na solução dos

problemas. Como seria importante se esta
energia despendida para criar novos impostos
fosse direcionada a uma gestão pública mais
eficiente e qualificada.

Como é possível que o povo brasileiro
demonstre esta aparente concordância com a
exorbitante cobrança de impostos sem o
retorno em serviços de qualidade, como
acontece com a saúde? A continuar desta
forma podem surgir idéias de “contribuições”
para as estradas, segurança, habitação,
educação, isto é, os serviços essenciais para
os quais sempre os tributos foram pagos.

É preciso ser contrário à criação de
novos impostos e defender uma melhor
gestão para os recursos disponíveis que são
crescentes. É preciso exigir dos governantes
uma maior responsabilidade no uso do
dinheiro público fazendo com que reverta em
benefícios palpáveis para a comunidade.

A prioridade para a saúde não deve fazer
parte somente dos discursos do período
eleitoral. É necessário qualificar o
atendimento à saúde pública que passa
também pela valorização do médico, com
melhores condições de trabalho e
remuneração.

A população deve exigir o fortalecimento
do SUS para que possa cumprir com os
princípios para os quais foi criado.

Newton Barros
Presidente da AMRIGS
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Entrevista

a entrevista especial desta

edição, o Jornal da Amrigs

ouviu o coordenador-geral

de Orientação e Controle

da Educação Superior do MEC Jorge

Augusto Pereira Gregory O

coordenador esclarece alguns pontos e

detalhes sobre a avaliação que as escolas

de medicina brasileiras sofreram este ano

e que resultou no apontamento das

melhores e piores faculdades no País,

entre elas algumas gaúchas no topo da

lista e uma entre as piores.

,

.

:

:

:

:

Jorge Gregory

Jorge Gregory:

Jorge Gregory

Jorge Gregory

Jorge Gregory

A ação de supervisão

tem por motivação o baixo desempenho

do curso nos indicadores Enade e IDD.

Buscamos saber quais são as

insuficiências do curso e determinar quais

as medidas que serão necessárias para

superá-las. Este procedimento será feito

inicialmente com a própria instituição

fazendo um auto diagnóstico, se

necessário uma verificação in loco,

concluindo com um Termo de

Saneamento de Deficiências que terá um

prazo máximo de um ano.

O caráter é

principalmente educativo. Queremos

que todas as instituições ofereçam cursos

compatíveis com os padrões de

qualidade estabelecidos pelo MEC. As

instituições terão prazos para sanearem

as insuficiências de seus cursos. Ao final

deste prazo, caso não sejam verificadas

melhorias, medidas punitivas terão que

ser adotadas.

O Termo de

Saneamento de Deficiências tem prazo

máximo de um ano.

O ensino superior

público tem uma longa tradição em

nosso país, o que reflete também na

qualidade dos cursos. Não diria que é

mera casualidade.

São 17 cursos de um

total de 80 que passaram pelo ENADE.

Entre estes 80 temos escolas privadas

que tiveram excelente desempenho.

Não podemos generalizar desta forma.

Jornal Amrigs O Rio Grande do Sul

possui entre as escolas de medicinas

avaliadas pelo MEC algumas das mais

bem conceituadas, e uma que obteve

mau resultado e está no grupo das

faculdades que sofrerão a supervisão

especial do Ministério. Como será esta

'supervisão especial', que critérios serão

avaliados

Jornal Amrigs Qual o caráter desde

supervisão? Será punitivo?

Jornal Amrigs Que prazos terão as

escolas para que obtiveram maus

resultados na avaliação do MEC para se

adaptarem ao grau de qualidade exigido

Jornal Amrigs Casualmente as escolas de

medicina gaúchas que obtiveram melhor

resultado são federais e a que obteve

mau resultado é privada. Esta

'casualidade' pode ser sintomática, ou

seja, é um reflexo da política federal de

ensino, ou mera casualidade?

Jornal Amrigs Das 17 escolas de

medicina que sofrerão a supervisão do

MEC, 13 são privadas, isto é, a grande

maioria é privada. Pode-se dizer que,

embora o ENADE seja por amostragem,

e até por este motivo poderia se supor

que as privadas em geral não têm a

qualidade esperada pelo MEC

:

?

:

:

?

:

:

?

MEC explica avaliação
das faculdades de medicina

N

Coordenador Jorge Gregory
explicou avaliação
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Jornal Amrigs Observa-se há tempo a

abertura de inúmeras escolas de
medicina em vários estados do País. É
sabido que a AMB questiona a abertura
de várias escolas, por considerar
desnecessária em determinados locais
onde existe uma grande concentração de
médicos muito acima do índice exigido
pela OMS. Os maus resultados destas
escolas na avaliação do MEC pode ser
um reflexo desta 'abertura indiscriminada'
de novas escolas?

Jornal Amrigs Que medidas estão sendo
tomadas para evitar a 'abertura
indiscriminada' de novas escolas de
medicina no País?

Jornal Amrigs A faculdade de medicina
da Ulbra, por exemplo, teve uma grande
resistência quando foi criada, este mau
resultado é a confirmação da tese que a
AMB defende sobre a criação destas
escolas, segunda a entidade,
'desnecessárias'?

Jornal Amrigs Em medicina assim
como em várias outras carreiras, a escola
onde se obteve a graduação conta
muito no currículo. Em sua opinião
como ficará o currículo dos alunos
destas escolas que obtiveram o nível
baixo na avaliação do MEC?

: :

:

: ,

Jorge Gregory

Jorge Gregory

Jorge Gregory

Jorge Gregory
:

:

.

:

:
O MEC tem procurado

ser rigoroso e criterioso na abertura de
novos cursos e, através da avaliação e
supervisão, procurado ter rigor também
na manutenção destes cursos no sistema
de educação. Nos últimos dois anos
pouquíssimos cursos de medicina foram
autorizados.

Os instrumentos de
avaliação para autorização de novos
cursos estão cada vez mais rigorosos. A
questão para o MEC não é a de impedir
que novos cursos sejam abertos. É
assegurar que aqueles que sejam

autorizados ofereçam qualidade

É possível que na fase de
maior expansão do ensino privado,

especialmente entre 1999 a 2002, tenham
sido autorizados cursos com critérios não
muito rigorosos, mas também não
podemos generalizar a questão.

Não vejo problemas,
desde que a instituição, tendo
consciência dos baixos desempenhos,
tome as medidas necessárias para
melhorar a qualidade do curso. Caso esta
melhoria não ocorra, o MEC tomará as
providências necessárias para que a
oferta do curso se encerre.



Enade repete
resultados
do Exame
Amrigs

O resultado da avaliação do MEC
que classificou faculdades de medicina
conforme o desempenho dos alunos se
superpõe ao que tem indicado o Exame
AMRIGS, que tem experiência em
avaliação médica de 37 anos. “Todos os
anos enviamos os resultados para as
faculdades para que verifiquem o
desempenho dos seus alunos e tomem
as medidas necessárias”, comenta o
presidente.

06

Avaliação

Jornal Amrigs

O MEC divulgou, no dia 29 de abril,
os resultados do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade).
Este foi o primeiro passo para solucionar
uma antiga luta das classes médicas de
todo o Brasil. Impedir que novas escolas
médicas sejam abertas e que as que não
apresentam condições para formar
novos profissionais, sejam fechadas.

Dos 175 cursos de medicina
existentes no Brasil, 103 foram avaliados
e 17 ficaram com os conceitos 1 ou 2, o
que implica na supervisão. As instituições
terão que apresentar um diagnóstico
para o ministério demonstrando quais
são os problemas da faculdade e como
eles serão sanados. Esse diagnóstico deve
incluir o quadro de professores, o
projeto pedagógico da instituição, o
número de vagas que são oferecidas nos

processos seletivos e a integração do
curso com os sistemas de saúde locais.
No Rio Grande do Sul, apenas a Ulbra
passará pela supervisão do MEC. Entre
as melhores avaliadas estão a Ufrgs,
Ufcspa e Ufsm.

A Amrigs é favorável à atitude do
MEC. Para o presidente da Amrigs, Dr.
Newton Barros, o ministério finalmente
demonstrou preocupação com
qualificação do ensino médico. "O que
víamos era a autorização para abertura
de cursos baseada em projetos
pedagógicos que muitas vezes não se
concretizam. A avaliação do
conhecimento dos alunos reflete a
realidade do que é ensinado”, comenta.
Segundo ele, se não houver correção, os
cursos devem ser fechados. “Há a
necessidade de que sejam fechados

cursos que demonstrem apenas o
interesse financeiro e não para um ensino
de qualidade”.

Cursos de medicina:
MEC divulga resultados

Escolas médicas no Brasil
debatido em simpósio

Para encontrar soluções para a
proliferação desenfreada de novas escolas de
Medicina no país, a Associação Médica
Brasileira (AMB), o Conselho Federal de
Medicina (CFM) e a Faculdade de Medicina
da USP realizaram o Simpósio de Escolas
Médicas, no dia 4 de abril, em São Paulo. A
Amrigs participou através do presidente Dr.
Newton Barros, de seu Diretor Científico

Dr.Luiz Carlos Corrêa da Silva, e do diretor e ex-diretor do Departamento Universitário, acadêmicos
Ivan Pedrollo e Juliano Lima.

Durante o encontro foram discutidas a atual conjuntura e a regulamentação de escolas
médicas no Brasil. A abertura indiscriminada de cursos de Medicina de má qualidade, a falta de
vagas nos programas de residência, a banalização dos vestibulares e ausência de fiscalização por
parte das autoridades competentes prejudicam a prática diária da Medicina, colocando em risco a
saúde dos cidadãos.

Projeto que impede
novas faculdades
está na Câmara
Federal

Buscando soluções para o setor, o
presidente da Câmara dos Deputados,
Arlindo Chinaglia (PT-SP), está propondo
um Projeto de Lei 65/03, visando
regulamentar a abertura de novas escolas
médicas. Entre os itens será vedada a
abertura de novas faculdades nos próximos
dez anos, com a avaliação das já existentes
e a criação de critérios adequados para a
criação de outras.
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A Comissão Estadual de Honorários Médicos (Amrigs,
Cremers e Simers) enviou uma carta para a Unimed Porto
Alegre parabenizando a cooperativa pela implantação da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM), a partir de 1º de junho. A novidade é que o
Conselho de Administração da cooperativa aprovou o acréscimo
de 10% sobre os portes dos procedimentos cirúrgicos pagos
aos médicos.

Segundo a coordenadora do Núcleo Estratégico
Operacional da operadora, Dra. Ana Maria Simões Ribeiro, este
era um antigo anseio da classe médica. “Tínhamos uma tabela
que não era atualizada há 16 anos. Essa defasagem impedia a
codificação de novos procedimentos, que não existiam na antiga
tabela da AMB”, comenta.

Os valores das consultas se manterão os mesmos praticados
hoje para clientes da Capital: Plano empresarial R$ 46,00, e
familiar, R$ 70,00 – estes valores já são superiores aos propostos

pela CBHPM. No intercâmbio, o valor permanece em R$ 40,00.
O acréscimo de 10% à tabela vale para clientes de Porto
Alegre, respeitando redutores de contratos específicos (ex.:
Unifácil e Intercâmbio).

Em setembro do ano passado, a Unimed Pelotas oficializou
a adoção da tabela preconizada pelo CFM – CBHPM e Rol de
Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS. O
presidente da Cooperativa, Dr. José Milton Cunha Mirenda,
considerou a reunião que definiu a adoção da tabela como “um
evento que deve servir para a prosperidade como exemplo de
conquista e esforço, fruto do trabalho cooperativista, que vem
sendo o instrumento para uma melhor qualidade de vida e
trabalho médico para os cooperados. Objetivamos também, a
união das entidades médicas na luta pelas causas do setor de
saúde junto às autoridades competentes”.

Unimed Pelotas adotou CBHPM no ano passado

CBHPM vigora na Unimed Porto Alegre
CBHPM



Dr. Dirceu à frente do mapa estratégico
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sta edição do Jornal da Amrigs

vai abordar também em

linhas gerais o planejamento

estratégico e as estratégias de

gestão da Associação sob a ótica de

sua Diretoria. Para esclarecer diversos

pontos do planejamento ouvimos o Dr.

Dirceu Rodrigues, diretor de finanças,

que nos atendeu em uma rápida

entrevista, a qual transcrevemos em

sua íntegra.

Dr. Dirceu – O Mapa seguiu ao
Planejamento Estratégico da AMRIGS e
fez parte de um estudo compartilhado
por toda sua Diretoria no
encaminhamento das necessidades pelas
quais uma entidade de representação
como a nossa deve fazer para a evolução
dos seus objetivos. Todos os elementos
participativos do que chamamos de
"Sistema AMRIGS" estão atrelados entre
si e as suas diferentes fases de
desenvolvimento estão com seu
crescimento dentro dos prazos previstos.
Aliás, como foi a nossa proposta.

Dr. Dirceu – O Mapa Estratégico
possui seis etapas de crescimento e a
nossa proposta – como pode ser vista -
ultrapassa o limite da gestão presidida
pelo Newton, devendo chegar até 2010
com o seu resultado estrutural
devidamente consolidado. Como se
reconhece, cada uma das etapas possui
um período de tempo para sua instalação
e para que todos os colegas e
colaboradores envolvidos no processo,
ofereçam a sua participação.

Dr. Dirceu – A primeira etapa foi um
processo de identificação, através de uma
busca estratégica do que seriam os
"entes" do Sistema. Reconheceram-se
assim, a AMRIGS propriamente dita, o
INSTITUTO VIDA SOLIDÁRIA e o
CENTRO CIENTÍFICO E CULTURAL.
Depois, viu-se que com a acelerada
evolução cultural e científica pela qual
passamos, a UniAMRIGS deveria ser
mais um dos "entes" deste Sistema. As
outras etapas foram desenvolvidas
através da escolha dos "processos" pelos
quais estes objetivos deveriam passar.
Foram eles, a Gestão Modernizada, a
Regionalização e a Sustentabilidade
Econômico-Financeira. Esta etapa
desencadeou a necessidade de serem
buscados "instrumentos" pelos quais esta
evolução assim pretendida, seria
sustentada. Seriam eles, as Ações e os
Eventos Inovadores, a implementação de
um Marketing Eficiente e o
estabelecimento de um amplo Programa

de Responsabilidade Social. A próxima
etapa será a de "inserção da classe
médica" através do engajamento dos
colegas, pelo reconhecimento da
Relevância da Entidade e da
Conveniência do Associativismo à
Entidade. A penúltima etapa será a de
definição dos "benefícios comunitários",
quando chegaremos a uma posição de
Destaque dos Profissionais Médicos
Gaúchos e a uma conseqüente Projeção
da Entidade. A última etapa – quando
chegaremos ao "resultado estrutural"
então proposto - será aquela que
identificará o Sistema AMRIGS como
Centro de Excelência na difusão da
ciência e da arte da Medicina no RGS.

Dr. Dirceu – Na fase de Gestão
Modernizada já foram implementados as
seguintes ações: o Plano de Cargos e
Salários dos colaboradores, a Certificação
de Qualidade (ISO 9001) e a Gestão
Financeira, com resultados que nos
permitem aguardar boas expectativas
para o futuro. As ações da Ciência e Arte
da Medicina passam pela UniAMRIGS
através do uso do método EAD
(Educação a Distância), pela criação do
estúdio do 2º andar em convênio com o
CREMERS e pelos PECs (Programas de
Educação Continuada) já realizados e
pelos que ainda devem chegar às
seccionais de áreas mais distantes de
Porto Alegre. Na área de
Responsabilidade Social, o projeto de
construção do Centro Social na Vila São
Pedro, através da parceria com o
Consulado do Japão, foi a ação de
captação de recursos que mais incentivo

Jornal Amrigs – Como está o
andamento do Mapa Estratégico da
AMRIGS após sua implementação?

Jornal Amrigs – Como isto ocorreu?

Jornal Amrigs – O senhor pode
descrever quais são estas etapas?

Jornal Amrigs – E como estamos
atualmente?

Planejamento

Ganha corpo o desenvolvimento
estratégico da Associação

E
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Planejamento

Confraria GRE-NAL reúne médicos
Com o objetivo de congregar médicos em função dos temas

futebolísticos, a Amrigs criou a confraria GRE-NAL. A confraria é um
grupo formado por profissionais que, por sua especialização, ou
simplesmente por simpatizarem pelo
tema futebol, vem se reunindo
periodicamente há dois meses. A idéia
de organizar este grupo surgiu na
Diretoria da Amrigs que decidiu
chamar alguns médicos de conhecida
influência em seus clubes do coração.
Foram 'convocados' então o Dr. Luis
César Soto de Moura, ex-vice-
presidente de marketing e ex-diretor
de futebol do Internacional, e o Dr. Luis
Eurico Vallandro, ex-vice-presidente
médico e de futebol do Grêmio que
responsabilizaram-se de buscar os adeptos deste time de médicos.

Mas a confraria GRE-NAL não é composta só por colorados e
gremistas. Em seu mais recente jantar, na verdade, o segundo,

realizado no dia 05 de junho, agregaram-se ao grupo também
torcedores do Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre, a exemplo do
Dr. Matzenbacher que fez questão de frisar sua preferência clubística.

Neste último encontro, a
confraria recebeu também o ex-vice-
presidente de futebol do Grêmio, Dr.
Saul Berdichevski, que elogiou a
iniciativa da Amrigs em incentivar a
criação do grupo e afirmou que em
função da confraria vai associar-se à
entidade.

Na oportunidade, Dr. Alfredo
Cantalice, que representou a Diretoria
da Associação, apresentou a logomarca
proposta pela assessoria de marketing
com o nome Confraria GRE-NAL. O

grupo aprovou integralmente a proposta do nome e da marca que
passará a configurar material de divulgação e 'convocação' para os
próximos encontros. Informações Tel. (51) 3014-2021.

trouxe aos moradores daquele núcleo
habitacional. Outras ações propostas
dentro da área de estabelecimento da
relevância do Sistema e que estão sendo
atingidas, foram as de participação nos
fóruns de interesse da classe médica,
como o IPE Saúde, o Movimento Mais
Saúde para o SUS, que está para ser
desenvolvido juntamente com o
CREMERS e o SIMERS, além de outros
parceiros e o da Comissão contra a
Violência, na Secretaria Estadual da
Saúde. Na busca de uma melhor forma
para definir-se a conveniência do
Associativismo, foram organizados com o
DU (Departamento Universitário) dois
eventos com mais de mil participantes
em cada um deles. Todos calouros dos
cursos de Medicina oriundos das
faculdades de Porto Alegre e das demais
cidades do Estado. O Exame AMRIGS
tem sido um dos elementos mais

presentes na definição do que se pode
fazer como forma de garantir um
adequado perfil de formação profissional,
diante dos resultados que a ENAD tem
mostrado mais recentemente. Outras
ações efetivadas foram, a criação do
Departamento de Médicos Residentes,
as qualificações que o Instituto Vida
Solidária atingiu, a criação da Confraria
Solidária e as pesquisas de satisfação dos
associados, esta também com bons
resultados.

Dr. Dirceu – Existem duas principais
ações a serem implementadas. A
primeira delas através da consolidação
definitiva de um dos entes do Sistema,
com a construção do Centro Científico e
Cultural e a outra, dentro da etapa de
Gestão Modernizada, que é a de

inserção do Conselho de Representantes
no contexto participativo. Ao que se
sabe, elas deverão fazer parte das
medidas a serem adotadas no segundo
semestre, ainda deste ano. Outras ações
são as da busca por uma maior presença
na mídia, a definição de outros projetos
de responsabilidade social nas áreas de
saúde, educação e cultura, as visitas às
Seccionais com a finalidade de atingir
uma maior fidelização dos associados, a
gestão do Teatro da AMRIGS, a agilização
de medidas de atendimento pela Central
de Serviços ao Associado, o incentivo ao
Projeto do Selo de Certificação, a
regionalização como forma de
segmentação do atendimento das
necessidades de cada região e a contínua
e incansável captação de sócios através
de medidas de incentivo à conveniência
do associativismo.

Jornal Amrigs – E o que resta ser
feito ainda?



Posição da AMRIGS foi contra um novo imposto para financiar o SUS

Público de quase 5 mil pessoas prestigiou o evento

10 Jornal Amrigs

Amrigs esteve ao lado do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e do
Sindicato Médico do Estado (Simers) no comando
do ato público “Mais Saúde para o SUS”. O ato

reuniu milhares de manifestantes no centro de Porto Alegre, no
dia 30 de maio, e contou ainda com a participação de entidades
representantes de vários segmentos da saúde como Federação
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS (HospifilRS),
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas,
Massagistas e Empregados em Casas de Saúde do RS,
Sindisaúde-RS, Federação dos Empregados em Serviços de
Saúde do Estado do RS (Feessergs) e Associação Brasileira dos
Usuários do SUS (Abrasus).

O movimento “Mais Saúde para o SUS” promoveu a
manifestação dos líderes das entidades organizadoras e
apoiadoras que trataram de subir ao palco e expuseram sua
indignação quanto ao tratamento que os Governos vêm
dispensando à saúde pública nas últimas décadas. Entre as falas
dos líderes médicos, autoridades e sindicalistas ocorreram shows

artísticos que ajudaram a animar ainda mais o público. O ato
culminou com uma caminhada até o Palácio Piratini, onde foi
entregue documento à governadora Yeda Crusius e ao
secretário estadual de saúde, Osmar Terra, contendo a posição
das entidades.

Em sua participação ao microfone, o presidente da Amrigs,
Dr. Newton Barros, abordou os problemas que os médicos do
Sistema Único de Saúde enfrentam diariamente nos postos e
hospitais. “O médico se estressa quando vê que existem filas ou
a necessidade de um atendimento mais qualificado. Convivemos
todos os dias com essas questões e estamos cansados”, afirmou.

Quanto ao 'descaso' dos Governos à saúde pública Dr.
Newton condenou a criação de uma nova contribuição sobre
movimentação financeira para financiar o setor. “Chega de
impostos, não precisamos de novos, dinheiro há. O governo
pouco valoriza vidas humanas. Somos contra a criação de novos
impostos”, protestou.

Especial

Entidades médicas comandam ato público
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Dr. Newton e Dr. Becker: entidades unidas pelo SUS
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Especial

Mais Saúde para o SUS

Principais reivindicações

EC 29 pode ser a solução, mas sem CSS

Entre os principais problemas está a defasagem da tabela do
SUS, desde o início do Plano Real (julho de 1994), os valores
foram aumentados em 46,52%. Para se ter uma idéia dessa
defasagem a comparação é feita com o índice da inflação,
medido pelo IGP-M, no mesmo período: 450%. A soma dos
problemas não pára por aí: o baixo valor pago aos médicos por
consultas (R$ 10,00 médico de especialidade e R$ 3,00 geral); a
espera dos pacientes por dois anos por uma cirurgia; as
condições deploráveis dos hospitais, sem condições para que o
médico cumpra seu trabalho adequadamente; uma pesquisa do

Ibope mostrou que a saúde é a principal insatisfação dos
brasileiros e os índices altíssimos de mortalidade e morbidade
no Brasil. Os médicos também pedem a adoção da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos e o aumento de 70% nos recursos a prestadores de
serviços, somando R$ 12 bilhões anuais.

Além de tudo isso, um novo imposto pode ser criado
pelos senadores e presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a
regulamentação da Emenda Constitucional 29, que fixa os
percentuais mínimos a serem investidos anualmente na área da
saúde pela União, por estados e municípios, há a possibilidade
do governo recriar a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF) – agora com o nome de
Contribuição Social para a Saúde (CSS).

Está mais do que provado que depois de suspensa a

CPMF aumentou a arrecadação do governo com o IOF, só não
se sabe onde foi parar o dinheiro”, comenta o presidente da
Amrigs. Para ele, neste momento trazer este assunto pode ser
uma estratégia do governo para desviar a atenção de algum
outro setor. “Precisamos de políticos com idéias construtivas e

criativas que visem o uso racional do dinheiro público, sem
inventar um novo imposto que penalize o contribuinte e, pior,
sem resultado demonstrável”, analisou.
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Conselho

Homenagem ao Dr. Harri Graeff

Em homenagem ao ex-presidente da Amrigs e idealizador
da atual sede da entidade, Dr. Harri Graeff, a ATM 1947 da
Ufrgs e os membros do Conselho de Representantes re-
colocaram uma placa junto ao obelisco na Amrigs, no dia 12 de

abril. A inscrição, inaugurada em dezembro de 1999, havia se
desgastado com o tempo, por isso decidiram refazê-la.

Segundo o colega de classe Dr. Arnaldo José da Costa Filho,
o Dr. Graeff exerceu administrações que foram destaques,
inclusive nacionalmente. O Dr. Harri Graeff nasceu no interior
do RS, vindo morar em Porto Alegre para fazer a faculdade de
medicina da Ufrgs, formando-se em 1947. Após formado, foi
morar em Pato Branco, no Paraná, onde ficou até seus filhos
iniciarem idade de faculdade, quando voltou à Porto Alegre.

Na capital, o Dr. Graeff foi eleito presidente da Amrigs.
Entre os principais marcos de sua gestão houve a doação do
terreno para a entidade, a construção da sede e anos depois
ajudou a erguer o Teatro Amrigs, vindo a falecer em 1998. No
mesmo ano, o Conselho de Representantes da Amrigs, através
de proposta do Dr. Isaias Levy, decidiu homenageá-lo
transformando o nome da sede da entidade em “Centro
Amrigs Dr. Harri Valdir Graeff”.

O Movimento Mais Saúde para o SUS, realizado dia 30 de
maio, repercutiu amplamente junto ao Conselho de
Representantes da Amrigs. O assunto, trazido por alguns
conselheiros foi muito comentado na reunião do dia 31 de
maio. A manifestação foi elogiada pela sua grandiosidade e
sensibilidade das autoridades e comunidade com o problema.
Segundo o presidente do Conselho de Representantes, Dr.
Túlio Wenzel, o movimento demonstrou grande união das
classes médicas. “As entidades uniram-se para mostrar ao
poder público que o SUS realmente precisa de ajuda”,
comenta. O conselheiro Dr. Paulo Marroni falou amplamente
sobre o tema, mostrando dados e como a situação está
comprometedora. “O orçamento do SUS para 2008 é de 47
bilhões e o ideal é chegar a 108 bilhões, para atender o
número de 180 milhões de pessoas. Com a EC 29, aumentaria
20 milhões em quatro anos. Não seria o ideal, mas ajudaria”,
explica.

Conselheiros debatem
manifestação para o SUS



Grupo Paritário reúne entidades e IPE
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Exercício Profissional

Até o dia 30 de junho, o
Grupo de Trabalho Paritário
espera conquistar junto ao
Instituto de Previdência do Estado
(IPE) – Saúde a definição de
novos valores da tabela para o
pagamento dos médicos e demais
profissionais da área da saúde. O
IPE já ofereceu duas propostas,
ambas ainda muito abaixo do
esperado pela Amrigs e pelas
entidades representativas dos
médicos e de outros profissionais.

Além da negociação pelo reajuste, o
Grupo participará junto ao IPE em

comissões sobre a situação do Pames e
na implantação da CBHPM. Foi
mostrado que o IPE Saúde está tendo

uma forte recuperação na
periodicidade de pagamentos,
que antes eram efetuados a cada
162 dias, e hoje já se reduziu o
prazo para 35 dias.

Segundo o Diretor de
Assistência e Previdência da
Amrigs, Dr. Alfredo Floro
Cantalice Neto, a Amrigs vai
continuar representando os
médicos, na luta pelos seus
interesses. “Na melhoria da
qualidade dos atendimentos e no

aumento e atualização de honorários”,
complementa.

Solução para IPE Saúde deve
ser definida este mês

O Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
(CNES) será obrigatório para
atendimento de Planos de Saúde
a partir de 30 de novembro.
Um dos prés-requisitos para o
Cadastro é o alvará de saúde
para consultórios e clínicas,
porém, diversas são as dúvidas
dos médicos na hora de agilizar
este documento.

A Amrigs, através da
Central de Convênios Médicos
do Rio Grande do Sul (Cecomed/ RS),
reuniu-se com o Coordenador da

Coordenadoria Geral de Vigilância em
Saúde, Dr. José Ângelo dos Santos e a

Coordenadora da Equipe de
Vigilância de Serviços e de
Produtos de Interesse a Saúde, a
Dra. Mariza Ochoa, para
esclarecimentos a respeito da
obtenção do documento.

Diversas informações
práticas foram repassadas a
Cecomed, que poderá melhor
orientar os associados que
tiverem dúvidas. Estas
informações podem ser obtidas
através do telefone

(51) 3014-2007, com Maria da
Graça.

Atuação da Amrigs facilita obtenção
do Alvará de Saúde

Supervisora da Cecomed Maria da Graça Gonzalez Schneider,
presidente da Amrigs, Dr. Newton Barros, Dr. Santos e Dra. Mariza (E).
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Acadêmicos em Brasília
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Integrantes do Departamento Universitário da Amrigs
participaram, no dia 17 de abril, de manifestação em prol da
valorização do SUS e do trabalho médico, na Câmara dos
Deputados, em Brasília. Organizada pela AMB, CFM e Fenam, a

mobilização ocorreu uma semana após o substitutivo do
senador Augusto Botelho (PT-RR) ao PLS 121/07, que
regulamenta a Emenda Constitucional 29, ser aprovado pelo
Senado. Estiveram presentes o diretor do DU Ivan Pedrollo, o
ex-diretor Juliano Lima, o secretário-geral Eduardo Bernd e a
conselheira da Unisc Morgana Calvi.
Segundo o Diretor do DU, Ivan Pedrollo, a participação foi
essencial. "O DU teve a oportunidade de conversar com
conselheiros e líderes políticos de todo o Brasil, responsáveis
pelas questões da saúde", comenta. A idéia é repassar aos
acadêmicos do RS e fortalecer a manifestação Pró-SUS no dia 30
de maio, em Porto Alegre. "Queremos passar aos nossos
colegas que o baixo orçamento do SUS compromete o ensino
pois a escola dos estudantes é o próprio SUS".

Universitários

DU participa de manifestação em prol do SUS

Métodos Diagnósticos é tema de próximo curso
Dividido em três módulos, o “Treinamento em Métodos

Diagnósticos” será realizado em Passo Fundo. O módulo um
nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o segundo nos dias 7 e 8 e
o terceiro dias 14 e 15 de agosto. Segundo um dos acadêmicos
responsáveis pela realização do curso, Eugenio Pagnussatt Neto,
o domínio de métodos diagnósticos é essencial. “Com o avanço
médico e das muitas tecnologias, não se pode ausentar seu uso
incrementando o exame clínico soberano”, comenta. Na

programação estarão os temas: Hemograma; Exames
Laboratoriais Inespecíficos; Estudos Radiológicos Simples;
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética;
Gasometria Arterial; Espirometria; Imagens por vídeo –
Endoscópico e Invasivo; Mesa-Redonda: Estudos
Hemodinâmicos e Eletrocardiograma. Informações Tel. (51)
3014-2025 ou e-mail du@amrigs.org.br.

Lançado no
dia 23 de abril, o
Departamento de
Médicos
Residentes (DMR)
da Amrigs
representa uma
nova força de
atuação para os
residentes do RS,

buscando uma maior aproximação da Associação Médica com os jovens
médicos. “O departamento só vai existir realmente se os residentes

participarem”, comenta a tesoureira Dra. Alessandra Coelho Dziekaniak.
Referindo-se à criação do departamento, a diretora Dra. Maria

Fernanda Amorin Pellicioli fez uma reflexão. “Sabemos que é muito difícil
vender uma idéia, é muito mais fácil vender um produto. Um exemplo é a
imagem do médico. Acreditam em nós porque somos médicos, não
porque nos conhecem e sabem da nossa capacidade”, comenta. Para ela,
os residentes trabalham muito, se afastam de tudo. A idéia do DMR é
integrar os médicos residentes e aproximá-los da Amrigs.

Além da diretora Dra. Maria Fernanda e da tesoureira Dra.
Alessandra, fazem parte do Departamento: o secretário Dr. Cristiano
Machado Oliveira e os conselheiros Dra. Alice Gallo de Moraes e Dra.
Fernanda Rasia.

Lançado Departamento de Médicos Residentes
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O Programa de
Ações Relacionadas
ao Álcool (PARA) foi
lançado no dia 15 de
abril, para fortalecer a
luta contra o
alcoolismo. O tema
torna o projeto uma

expressão do compromisso de responsabilidade social da
Amrigs, através do Instituto, e coloca em pauta um assunto que
tem sido muito discutido na entidade.

Segundo o presidente da Amrigs, Dr. Newton Barros, o

projeto vem a somar a outras atividades já existentes. O
coordenador do PARA, Dr. Carlos Salgado explica que o projeto
é uma resposta à comunidade quanto aos atos cometidos
devido ao álcool. Já o Diretor Científico da Amrigs, Dr. Luiz
Carlos Corrêa da Silva, comenta que a Amrigs e o Instituto Vida
Solidária legitimam o papel que lhes compete: “trabalhar para a
melhoria da qualidade de vida da população”.

Além deles, participaram do lançamento o presidente da
Academia Sul-Riograndense de Medicina, Dr. Telmo Bonamigo,
o tesoureiro do Simers; Dr. André Luiz González e o presidente
da Sociedade de Psiquiatria do RS (APRS), Dr. Fernando
Lejderman.

P.A.R.A.

Lançado o P.A.R.A.

Na mesma ocasião a primeira edição do Debates Amrigs
2008 abordou o polêmico tema 'Ingestão de Álcool,
Conseqüências e sua Proibição'. O evento contou com a
presença do Deputado Miki Breier, autor da lei que restringe a
venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol e ginásios de
esportes gaúchos; Sra. Diza Gonzaga, presidente da Fundação
Thiago Gonzaga; o Tenente Coronel Marco Antônio Moura dos
Santos, diretor do departamento de gestão da estratégia e
operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado e o
psiquiatra e psicanalista Sérgio de Paula Ramos. O moderador foi
o coordenador do PARA, Dr. Carlos Salgado.

Para o Dr. Ramos, o problema do alcoolismo é significativo.
“Mas esse é o problema menor do álcool. O maior é que causa
a violência. Hoje, 60% das mulheres agredidas em casa pelos
maridos admitem estar alcoolizados”, comenta. Segundo o
Tenente Coronel Moura dos Santos, é necessário que o poder
público tome medidas a favor da vida. “O álcool não causa
apenas violência no trânsito e contra mulheres. No último verão,
40% dos afogamentos aconteceram por causa de bebidas
alcoólicas”, explica.

Para Diza Gonzaga o jovem não gosta do álcool. “Eles até

tampam o nariz porque aquilo é ruim, mas sentem necessidade
de se ajustar ao grupo e perder a timidez”, explica. Já o
deputado Miki Dreier falou sobre a nova exigência da FIFA.
“Existe uma recomendação da FIFA de que não se deve vender
bebida alcoólica nos estádios, pois querem desassociar esportes
de bebidas”.

Projeto foi lançado durante
Debates Amrigs

No dia 10 de junho, a UniAMRIGS trouxe a segunda edição de
2008 do Debates Amrigs com o tema “O Peso da Obesidade”. O
evento faz parte do programa de "Ações e Eventos Inovadores", que
direciona o “Boletim de Atualização”, os “Debates Amrigs” e o
“Curso de Atualização” para um mesmo tema. O curso de
atualização sobre obesidade será no dia 26 de junho, das 9h às 18h,
aberto à comunidade leiga e científica. Ainda em 2008 serão
debatidos “Hipertensão Arterial” e “Depressão”. Informações Tel.
(51) 3014-2015, e-mail uniamrigs@vidasolidaria.org.br.

O Peso
da Obesidade
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O Instituto Vida Solidária, através do Projeto Fumo Zero,
realizou ações de conscientização no Dia Mundial sem Tabaco
(31/05). As atividades foram no Shopping Iguatemi, no sábado,
dia 31 de maio e na Redenção, no domingo, dia 1º de junho.
Houve a entrega de materiais educativos, orientações sobre
rede local de atendimento ao tabagista, realização de 270
exames de espirometria e monóxido de carbono, atividades
lúdicas para crianças (participação dos bonecos Dada e Dado
da Secretaria Estadual de Saúde), desenhos para colorir, brindes,
balões (Iguatemi e Brique) e piscina de bolinhas (Brique).

O tema "Juventude Livre do Tabaco" foi escolhido pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para nortear as ações
de 31 de maio. Segundo o coordenador do Projeto Fumo
Zero, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, a maioria dos fumantes
experimenta seu primeiro cigarro e se torna dependente antes
dos 18 anos de idade. "A grande maioria, 90% dos fumantes,
começa a fumar antes dos 20 anos. Um jovem quando inicia,

fuma apenas de vez em quando. Este é o início da sua
dependência, o ocasional torna-se diário em pouco tempo.
Infelizmente a maioria não se dá conta disso", comenta.

Fumo Zero

Projeto Fumo Zero
no Dia Mundial sem Tabaco

Lugar de cigarro não é neste planeta
“Lugar de Cigarro Não é Neste Planeta” foi tema de

palestra no dia 31 de maio, alusiva ao Dia Mundial sem
Tabaco, na Amrigs. Organizada pela Amrigs, através do
Instituto Vida Solidária com o Projeto Fumo Zero, e
Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam) da Câmara
Municipal de Porto Alegre, a palestra foi ministrada pela
pneumologista Maria Eunice Moraes de Oliveira. Segundo
ela, o hábito de fumar era xique no início. “As mulheres
fumavam para fazer charme, era bonito. Há apenas 18 anos
sabe-se que tabagismo é doença que deve ser tratada”.
Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência de
fumantes do país. “As mulheres gaúchas são as que mais
fumam”, analisa a Dra. Maria Eunice.

O vereador Dr. Raul Fraga (PMDB) e o secretário
Municipal do Meio Ambiente, Beto Moesch (PP) estiveram
presentes. No final da palestra houve um debate e o plantio
de duas árvores no pátio da entidade.

Material educativo do Projeto Fumo Zero fez sucesso entre as crianças



A UniAMRIGS promoveu
encontro para refletir a
importância das publicações
científicas, dia 24 de abril, na
Amrigs. O objetivo era
integrar os segmentos da área
com a palestra do editor da
Revista de Psiquiatria do RS,
Dr. Flávio Shansis, com o
tema “Publicação Científica –
Desafios para o
Reconhecimento”.

Segundo o presidente da
Amrigs, Dr. Newton Barros, a
idéia surgiu a partir de
assinatura de convênio com a Associação
Brasileira de Educação Médica (Abem
RS), em março, que selou acordo entre
as entidades para trabalharem
conjuntamente promovendo o

desenvolvimento de ações integradas
com escolas médicas com relação ao
associativismo médico, educação
continuada e avaliação médica.

Ao apresentar a UniAMRIGS, o
coordenador Dr. Luiz Carlos Corrêa da

Silva comentou que as
universidades corporativas
nascem de grandes empresas
que procuram aprender mais
com elas mesmas. O editor
da Revista Científica da
Amrigs, Dr. Renato Fagundes,
explicou que a revista é uma
publicação séria e pediu o
auxílio dos programas de pós-
graduação para
complementarem seu
conteúdo.

Contando a história da
Revista de Psiquiatria do RS, o

Dr. Shansis pôde demonstrar os desafios
do crescimento da publicação científica,
que desde 1979 circula na área médica e
hoje é a segunda mais qualificada do país,
distribuída em toda América Latina.
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Curso para secretárias:
técnicas de vendas e novas competências

UNIAMRIGS

Encontro debate importância
das publicações científicas

“Técnicas para vender mais e melhor” e “Novas competências
e saberes profissionais para secretárias” são os módulos cinco e

seis do Curso de Secretárias e Recepcionistas 208, parte do
Programa de Recursos Humanos da UniAMRIGS. A quinta
etapa será no dia 12 de julho e segundo as publicitárias Letícia
Paese Pires e Silvana Bastian o objetivo é estimular os
participantes a desenvolver estratégias de vendas que fujam de
um padrão único e que não atingem resultados desejados,
aproveitando o potencial inovador e criativo de cada um. No dia
9 de agosto, o sexto módulo traz a secretária executiva
Cristiane Murari, com orientações burocráticas e
administrativas e reconstruindo velhos paradigmas. Cada
módulo tem a carga-horária de 6h e acontece das 9h às 12h e
das 13h às 16h30min, na Amrigs. Informações Tel. (51) 3014-
2015, e-mail uniamrigs@vidasolidária.org.br.

Encontro reuniu médicos e professores
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Atrações Culturais movimentaram
a semana na Associação

ADMT

FAMRIGS

Obtenção de Documentos:

SERVIÇOS COM DESCONTOS:
ACADEMIA

ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS

ALIMENTAÇÃO

ARQUITETURA

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

BELEZA

BEM-ESTAR

CASA DE FESTAS

CASA NOTURNA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CONTABILIDADE

DANÇA

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ESCOLAS

FINANCIAMENTOS

FUNERÁRIA

HOTÉIS

IDIOMAS

IMÓVEIS

INFORMÁTICA

LAZER

LIVRARIA

MODA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

PLANO DE SAÚDE

PREVIDÊNCIA

RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA

SEGUROS

SPA URBANO

MOTO BOY

LAR E CONSULTÓRIO

VEÍCULOS

- Auxílio Doença Mensal
Temporário

- Fundo de Assistência ao
Sócio da AMRIGS -

“Como,
Onde e o Quê” Informações - Fone:
(51) 3014.2020 com Isabel

• Bio Fitness - Fone: (51) 3231.6368
• VIP Academia Bela Vista - Fone:
3333.3763

• Andrade & Madeira Assessoria
Gratuita para o Exercício Profissional
Fone: 3330.9077
• Daisson Porta Nova Previdência ou
INSS - Fone: 3224.5791
• Campos Advocacia Área Tributária e
Fiscal - Fone: 3019.9913
• Bruno Roberto Neher Filho Planos
Econômicos
Fones: 9943.5144/3247.0848
• Saloá Karime e José Naja Neme da
Silva e Advogados Associados - Fone:
3331-6044

• Alliance Hotéis e Turismo Fones:
2111.7855/21117844
• Official Turismo - Fone: 3012.7006
• STB - Fone: (51) 3022.1617

• Cordeiro Pedras Altas (Cortes
Especiais de Carne de Cordeiro)
Fone: 3013.5007

• Dreher & Dure Fone:

3227.1027/9956.9765 - Espec. em
Alvará de Saúde

• Novodonto (Somente POA)
Fone: 3214.5600
• Uniodonto - Fone: 3225.7671

Estética Só Para Homens Fone:
3346.1222/9993.6655

• Yôga e Uni-Yôga - Centro de
Cultura e Estar Fabiano Gomes
Fone: 3061.3115/3330.4736

• Espaço Encantado Fone: 3029.9069

• Barbazul - Fone:3331.6180
• Dado Bier - Fone: 3378.3000

• Racon - Fone: 3328.4122

• Jaqueline Rychescki
Fone: 3476.7841/3333.0566

• 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
• FARMÁCIA
Quíron - Fone: 3230.3200

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
• GRÁFICA
Print House - Fone: 3225.5194

Em Porto Alegre/RS
• Coral Tower Fone: 3334.8922/
3338.2811 35% de desconto
• Costão do Santinho Eco Resort
Costao do Santinho/ SC
Fone: 3012-7008
• Everest - Fone: 3215.9000
50% de desconto
• Holiday Inn - Fone: 3378.2727/
0800.707644 30% de desconto
• Rede Master - Fone: 3027.5711 /
0800.707644 30% de desconto
• Rishon - Fone: 3228.1387 25%
de desconto
• Hotel Irai - Irai/RS - Fone: (55)
3745.1111 20% de desconto
• Hotel L'Hermitage Gramado/RS -
Fone: (54) 3286.1270 10% de
desconto
• Pousada da Praia - Balneário Jardim
Beira Mar - Fone: (51) 3625.1199
(51)99833167 25% de desconto
• Pousada da Figueira - Viamão/ RS -

Fone: 3019.5234
• Pousada Laguna - Laguna/SC
Fone: (48) 3644.5809 15% de desc.
• Morro da Silveira Eco Village Praia
da Silveira/ SC - Fone (48) 3354-1740
• Rondinha Hotel Rondinha/RS -
Fone: (51)3606.1166/3606.1077
10% de desc.
• Scaini Palace Hotel - Balneário
Arroio do Silva – Fone: (48) 3526-1266

• 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
Compu Job Fone: 3358.6654
Gens S.A. Fone: 08006006001

• 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

• One Day Spa - Fone: (51)
3061.8281

• PR Moto Service - Fone: 3024.2484
A partir de R$ 4,00

• AJL Ar Condicionado
Fone: 3328.2500

• JL Chagas Centro Automotivo -
Fone: 3012.1717
• Sbardecar - Fone: 3342.7777

Veja também Serviços em Caxias do Sul,
Novo Hamburgo, Santo Ângelo, São
Leopoldo em www.amrigs.org.br
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Cultura

Jornal Amrigs

20 anos dos Grupos Culturais da Amrigs
O Projeto Receitando Cultura do Instituto Vida

Solidária – ONG mantida pela Amrigs – exibiu, de 9 a
12 de junho a “X Semana Cultural”, em comemoração
aos 20 anos dos Grupos Culturais da Amrigs
(atualmente: Médicos Atores, Grupo Vocal, Cantores
Líricos, Médicos & Música e o Grupo de Ballet Vera
Bublitz). Na abertura da semana, o Projeto do Centro
de Memória do Associativismo Médico no RS foi
apresentado. O trabalho consiste no resgate da
interpretação e constituição da memória do
associativismo médico do RS. A semana resgata a cultura
no meio médico, possibilitando à comunidade o
desenvolvimento da cidadania através das diversas artes.
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I Simpósio de Videocirurgia
Ginecológica do RS

IV Gauchão

Endosul 2008

XVI Jornada Sogirgs da Região Mercosul

IX Congresso Sul-Brasileiro de Urologia

Congresso de Cirurgia e Técnicas da
Coluna Vertebral

Agenda:
>

>

Com a realização da Sobracil-RS, do Hospital Materno-
Infantil Presidente Vargas e da Ulbra, o I Simpósio de
Videocirurgia Ginecológica do RS será no dia 21 de junho, na
Amrigs. O evento tem entre seus nomes confirmados os
professores Homero Meirelles, Namir Cavalli, Paulo Cará e Luis
Fernando Albuquerque. A atividade será coordenada pelos
médicos Paulo Ricardo Rossi Sityá, Cesar Vilodre e Carlos Link.
Informações Tel. (51) 3333-3744.

A Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia realiza o IV
Gauchão nos dias 4 e 5 de julho, no Centro de Eventos Amrigs,
em Porto Alegre. Os temas oficiais do evento são “Otologia”,
“Rinologia”, “Laringologia” e “Otorrino Pediatria”. Entre os
convidados estão os médicos de São Paulo Eulália Sakano,
Oswaldo Laércio Cruz e Ricardo Ferreira Bento; além do
gaúcho Renato Roithmann e do sergipano Jéferson Sampaio
D'avila. Informações Tel. (51) 3311-8969 ou site
http://www.sogot.org.br/.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Regional Santa Catarina realiza o Endosul 2008, de 10 a 12 de
julho. Será no Hotel Costão do Santinho, em Florianópolis/ SC.
Informações Oceano Eventos, Tel. (48) 3322-1021, site
http://www.endosul2008.com.br.

De 25 e 26 de julho a Sogirgs organiza a XVI Jornada
Mercosul em Santana do Livramento/ RS. O evento terá
quatro mesas-redondas com os temas: “Infecções em
Ginecologia e Obstetrícia”, “Oncologia Genital”, “Pré-Natal” e
“Complicações Obstétricas”. Já as quatro mini-conferências

abordarão: “Cesariana – questões legais”, “Manejo do Câncer
de Mama Baseado em Evidências”, “Cosmeatria em
Ginecologia e Obstetrícia” e “Terapia Hormonal Durante o
Climatério: Evidências do Quando, em Quem e Como
Prescrever”. O único painel será sobre “Uroginecologia”.
Informações e inscrições: www.sogirgs.org.br

O IX Congresso Sul-Brasileiro de Urologia será realizado
de 23 a 26 de agosto na PUCRS, em Porto Alegre. Organizado
pela Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Rio Grande do
Sul, o congresso trará importantes nomes internacionais a
capital gaúcha. O canadense Anthony Bella, o chileno Christian
Ramos, os norte-americanos Curtis Pettaway, Gamal M.
Ghoniem, Jihad Kaouk e Mitchell Benson, o espanhol Juan Palou
e o alemão Kurt Miller. Informações Tel. (51) 3028-3878, site
http://www.uro2008.com.br/

O Congresso Brasileiro de Cirurgia e Técnicas
Minimamente Invasivas da Coluna Vertebral (Cominco) será de
28 a 30 de agosto, em Gramado. O evento é organizado pela
Sociedade Brasileira de Coluna, através do Comitê de Cirurgia
Minimamente Invasiva da SBC. Informações
http://www.vjs.com.br/cominco/.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS
realiza no dia 8 de agosto um curso teórico e prático de
Preenchimento com Ácido Hialurônico. Informações Tel.
(51) 3014-2077.

No dia 2 de agosto a Sociedade de Pneumologia e
Tisiologia do RS realiza Simpósio de Atualização em Embolia
e Hipertensão Pulmonar, em Caxias do Sul. Informações
Tel. (51) 3384-2889.

Sociedades




