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QUE TAL DAR MAIOR VISIBILIDADE

AOS SEUS ARTIGOS CIENTÍFICOS?

Sempre vinculada à defesa e promoção do conhecimento médico, a Amrigs inova mais uma vez e

promove o evento Destaques de Publicações Médicas Gaúchas. Nele, serão apresentados trabalhos

publicados na Revista da Amrigs e, também, outras produções geradas no Rio Grande do Sul com publicação

em revistas nacionais e internacionais.

Além disso, o Evento terá premiação, será aberto à comunidade e contará com divulgação em mídia.

Informe-se e venha brilhar na Amrigs!

PARTICIPE DO EVENTO DESTAQUES
DE PUBLICAÇÕES MÉDICAS GAÚCHAS.

pelo site www.amrigs.org.br; pelo telefone (51) 3014 2016; ou pelo e-mail: revista@amrigs.org.br

EXAME
AMRIGS

2008!
Realização

- Inscrições:
- Data:

15 de setembro a 13 de outubro, nos sites da AMRIGS (www.amrigs.org.br) e da FAURGS (www.faurgs.ufrgs.br/concursos).
9 de novembro de 2008.

A melhor oportunidade
de avaliar a sua qualificação.
Vem aí a edição 2008 do mais tradicional exame de qualificação médica do Rio Grande do Sul.
Participe do Exame AMRIGS e conte com excelência reconhecida por toda comunidade médica gaúcha.

Não deixe de fazer sua auto-avaliação!
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Fórum Institucional na luta médica10

Palavra do Presidente

Missão cumprida
no sistema Amrigs

“Esta vida é uma estranha hospedaria,
De onde se parte quase sempre às tontas,
Pois nunca as nossas malas estão prontas,
E a nossa conta nunca está em dia.”
(M. Quintana)

Pode-se dizer que um planejamento atinge
o seu pleno sucesso ao se tornar
desnecessário, quando passa da teoria para
a prática, e deixa de ser plano para mostrar
os resultados, pois as ações alcançaram os
seus objetivos. Assim aconteceu no
planejamento estratégico traçado pela
Amrigs com ampla participação de
diretores, conselheiros e gerentes em nossa
primeira gestão, e revisado no ano passado
vislumbrando o cenário até 2010. A
definição de uma missão institucional foi
marcante, pois ela serviu de guia em direção
ao fortalecimento do associativismo médico
no nosso estado.

Nesta gestão não foram construídos
prédios, mas edificados projetos
consistentes, plantadas idéias e difundidos os
“adubos” para que cresçam frondosas e
com bons frutos no futuro.

Aqui é importante mencionar a
criação do Instituto Vida Solidária, o braço
de responsabilidade social, como propulsor

dos projetos culturais e comunitários,
destacando-se a atuação na Vila São Pedro e
ações relacionadas ao tabagismo e álcool.

A criação da UniAmrigs, universidade
corporativa, com importante missão
destinada à comunidade médica nas àreas
de informação, capacitação e atualização do
conhecimento.

A Central de Convênios Médicos
(Cecomed), com o árduo, porém
significativo objetivo de lutar pelo mercado
de trabalho do médico.

E também o estímulo à agregação dos
jóvens, com a criação do Departamento de
Médicos Residentes, o incentivo aos
projetos do Departamento Universitário, e
a inauguração de uma quadra esportiva nas
dependências da Associação.

Com a sensação de missão cumprida,
fica o agradecimento à Diretoria, ao
Conselho de Representantes, Sociedades de
Especialidade e aos colaboradores, que
muito contribuiram para o sucesso desta
administração.

Deixo a presidência mas permanece
no pensamento a eterna satisfação de ter
trabalhado para o crescimento do agora
chamado Sistema Amrigs, e em benefício
dos médicos e da população gaúcha.

Sucesso à nova Diretoria!

Newton Barros
Presidente da AMRIGS

15
16 Construção do Centro Comunitário

Confraria Gre-Nal

ANUNCIE NO JORNAL AMRIGS

Agora o contato comercial para anunciar no jornal
da Amrigs é Alexandre Dallapicola.

Contatos e informações sobre anúncios podem
ser obtidos através do telefone (51)

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

23 Programação da Semana do Médico
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Entrevista

o Brasil, a Rede
Complementar de Saúde
(hospitais filantrópicos e rede
privada) é responsável por

55,6% do atendimento à população do
SUS. No Rio Grande do Sul, este número
chega a 70%. “A Rede Complementar ao
SUS é fundamental. Sem ela, não teríamos
o Sistema Único de Saúde tal como
preconizado na Constituição Federal, para
180 milhões de brasileiros”, frisa o Diretor
de Relações Institucionais da Santa Casa de
Porto Alegre, Julio Dornelles de Matos.
O entrevistado desta edição do Jornal
Amrigs nos fornece dados precisos sobre a
realidade do SUS no País e no RS.
Especialista em gestão empresarial, Matos
tece comentários levando em conta o
contexto histórico e a necessidade do
Governo efetivamente elencar como
prioridade o investimento em saúde,
aplicando recursos no Sistema
Complementar e estabelecendo um
planejamento estratégico, através de uma
gestão profissionalizada.
“Mas que a saúde não fique submetida aos
interesses políticos governamentais
transitórios e sim em caráter permanente
com uma visão de longo prazo”, explica.
Júlio Matos também é Presidente do
Sindicato dos Hospitais Beneficentes,
Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do
Sul e vice-presidente da Federação das
Santas Casas do RS e Hospitais
Filantrópicos do RS.

J – A Lei diz que a União

é responsável por

10% das suas

receitas brutas

investidas em saúde

e o Estado por

12%. Infelizmente

estes gestores não

cumprem os

percentuais com

aplicações diretas na

saúde. Costumam

‘maquiar’ dizendo

que determinando

parte destes fundos para a rede básica

(esgotos, água, etc) estarão contribuindo

para a saúde da população. A Emenda 29

é a definição exata do que é investimento

em saúde e o que não é, por isso sua

importância.

De todo o gasto com saúde no país, a

União está com apenas 46%, quando

deveria estar com 60%, pois nela

concentra-se a maior arrecadação de

impostos no país. Logo, ela precisa

centralizar o maior quinhão em termos

de investimento em saúde.

– Há uma defasagem acumulada de

recursos destinados para o SUS, a partir

do plano real. Se compararmos a

variação do SUS até dezembro de 2007

foi de R$ 46,52%, enquanto que o gás

de cozinha, por exemplo, obteve um

aumento de 702,04%. Na tabela do SUS

vemos que existe um sub-financiamento,

pois enquanto uma consulta de

especialidade em adulto custa R$ 24,07,

o SUS remunera apenas R$ 10,00,

dentre tantos outros exemplos. Para

úlio de Matos

JM

Jornal AMRIGS – Na Constituição de

1988 foi criado o Sistema Único de

Saúde (SUS), que é a junção dos esforços

que os municípios, estados e União

faziam separadamente. Este processo

visava a descentralização e a

municipalização da saúde. Este sistema

deveria ser gerido na sua plenitude pelos

municípios, que são os únicos que

cumprem sua parte, com 15% das suas

receitas brutas. O que acontece com

Estado e União?

JA – Então muitos recursos necessários

para a funcionalidade do SUS acabam

sendo trocados por tratamento de

esgoto? Como está o déficit de recursos

nos procedimentos do SUS?

O SUS sob a ótica da Rede
Complementar de Saúde

N

Júlio Matos em palestra na Amrigs
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cada R$ 100,00 de custos na assistência

de um paciente, o SUS remunera, em

média, R$ 60,00 representando uma

defasagem média de 67%.

ncia a outros

convênios, ou captar recursos de outras

formas, para poder equilibrar esses 40

reais que faltam em cada 100. O que não

tem sido possível para a grande maioria

dos hospitais. É aí que se cria um grau de

endividamento sem precedentes na rede

hospitalar, fechamento de leitos,

depreciação física, tecnológica e perda da

qualidade do processo assistencial

gradativa. Essas restrições, a que cada

uma dessas organizações está sendo

submetida, vão criando empecilhos de

acesso a boa parcela da população. E

hoje sabemos que muitas pessoas não

conseguem mais acesso ao SUS.

– Primeiro, estabelecer efetivamente

a prioridade do investimento em saúde.

Reconhecer que a saúde não vem

recebendo o nível de prioridade dentro

das limitações orçamentárias dos

governos. Em segundo lugar, tornar a

gestão da saúde pública no país

profissionalizada, pois está muito focada

em transições políticas. Não dá para

fazer política na saúde. Agora,

precisamos fazer política de longo prazo

para a saúde.

Em terceiro, investir na rede

complementar. Toda estrutura pública é

morosa, engessada e nós não temos

tempo para isso. O país requer

velocidade, serenidade e qualidade nos

serviços que a área pública presta. A

rede complementar tem muita

flexibilidade e capacidade de agir com

rapidez nas soluções da saúde no país.

Então investir na rede complementar,

mas pagando adequadamente o preço

justo, de forma que o médico consiga

sobreviver atendendo pelo SUS.

JM

JA – Qual é a conseqüência deste sub-

financiamento para os prestadores de

serviço e para a população?

JA – Qual seria a solução?

JM – Os hospitais filantrópicos existem

criados pelas suas comunidades, para

cumprir um papel social. Esses hospitais

têm feito de tudo para poder se manter

atendendo preponderantemente o SUS,

mas tendo que gerar os resultados

necessários na assistê
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Eleição

Jornal Amrigs

Chapa Participação vence com folga

Diretoria Eleita da Amrigs
Dirceu
Francisco de
Araújo
Rodrigues –
Presidente

Renato
Lajús Breda
Diretor
Adminis-
trativo

Alfredo
Floro
Cantalice
Neto –
Diretor de
FinançasEspecialista

em Medicina
do Trabalho
pelo
CFM/AMB.

Residência em Urologia. Pós-Graduado
em Medicina do Esporte, membro da
International Comission on Occupation
Health e da Academia Sul Riograndense
de Medicina do Trabalho; Ex-Presidente
da Sociedade Gaúcha de Medicina do
Trabalho. Mestre em Engenharia de
Produção, com concentração em
Ergonomia.

Psiquiatra,
especialista
em Medicina
Comunitária,
Saúde Pública

e Psiquiatria. Preceptor de Psiquiatria da
Residência de Medicina de Família e
Comunidade do CSE-Murialdo SES/RS,
da Residência e do Curso de Psiquiatria
da Fundação Universitária Mário Martins.
Ex-diretor Financeiro da Sociedade de
Psiquiatria do RS biênio 2002/03 e
2004/05. Membro da Câmara Técnica
de Psiquiatria - Cremers.

Diretor de
Assistência e
Previdência
da Amrigs;

Gastroenterologista Pediátrico e Pediatra
- AMB; professor adjunto e Chefe do
Departamento de Pediatria do Curso de
Medicina da Ufscpa; chefe do serviço de
Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica
do Hospital da Criança Santo Antônio
Iscmpa - Porto Alegre; Membro da
Câmara Técnica de Pediatria - Cremers.

Com 642 votos válidos, a única
concorrente inscrita para as eleições na
Amrigs - a chapa Participação - foi eleita
para comandar a gestão dos próximos
três anos na entidade. Do total de 801
votos, 146 votos foram brancos e 13
nulos. Além da nova diretoria, foram
eleitos cinco delegados efetivos e cinco
suplentes representantes da Amrigs na
AMB, e ainda 12 médicos para o
Conselho de Representantes da Amrigs.

Composta por membros da atual
diretoria e também por outros médicos
convidados, a chapa Participação tem
como líder o atual diretor financeiro da

Amrigs, Dr. Dirceu
Rodrigues.

Nas eleições
votaram associados de
todo o Rio Grande do
Sul por
correspondência e em
Alegrete, Pelotas, Porto
Alegre e Rio Grande
também através de
urnas. A Comissão
Eleitoral, composta pelos doutores
Nicolau e Genaro Laitano, e coordenada
pela Dra. Aída Schafranski Libis, realizou
a apuração no dia 8 de setembro.

Eleição para a AMB:
Em votação concomitante à Amrigs,
o Dr. Newton Barros foi eleito
vice-presidente da AMB.
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Eleição

Jorge Alberto Bianchi Telles –
Diretor do Exercício Profissional

Antonio
Carlos
Weston –
Diretor
Científico

Marcelo Scarpellini Silveira – Diretor
de Assistência e Previdência

Médico Gineco-Obstetra com Área de
Atuação em US em Gineco-Obstetrícia e
Medicina Fetal; Especialista em Ultra-

Sonografia
Geral pelo
CBR/AMB;
Especialista em
Educação a
Distância
(EAD);
Mestrando em
Pediatria pela
UFRGS;

Médico da Secretaria Estadual de Saúde;
Médico da Secretaria Municipal de Saúde
(HPS e HMIPV); Diretor de Divulgação
da SOGIRGS biênio 97/98; Diretor
Administrativo da SOGIRGS biênio
95/96.

Mestre em
Gastroenterolo
gia pela
UFRGS.

Doutor em Ciências Médicas pela
UFRGS. Cirurgião Oncológico. Membro
Titular do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. Cirurgião do Aparelho
Digestivo.

Especialista em Medicina do Trabalho
pelo CFM/ AMB; residência médica em
Medicina Geral e Comunitária no GHC/

HNSC;
presidente da
Unimed
Centro Sul
(2004); pós-
graduação em
economia
empresarial
pelo PPGE/

Ufrgs; perito médico do INSS.

Médico Psiquiatra – Psicanalista; Ex-
Presidente da Sociedade de Psiquiatria do
RS; Ex-editor da Revista de Psiquiatria da
Soc. de Psiquiatria do RS; Ex-Presidente

do Conselho
de
Representantes
da Amrigs; Ex-
Diretor do
Centro de
Estudos Luiz
Guedes – do
Departamento
de Psiquiatria e

Medicina Legal da UFRGS; Ex-Diretor da
Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre;
Diretor da Federação Brasileira de
Psicanálise; Professor e Supervisor
convidado dos cursos de especialização e
Residência em Psiquiatria e Psicoterapia
de Orientação Analítica do
Departamento de Psiquiatria e Medicina
Legal da UFRGS; Presidente do
Conselho de Administração do Instituto
Vida Solidária.

Ortopedista e
Traumatologist
a. Membro da
Sociedade de
Ortopedia e
Traumatologia
do RS.
Membro da
Sociedade

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
Membro da Sociedade Latino Americana
e Traumatologia. Membro da Sociedade
Brasileira de Densiometria Clínica. Perito
médico do INSS e auditor médico da
Unimed Central de Serviços.

Formado em
Medicina pela
Ufrgs; pós-
graduado em
Oftalmologia -
Hospital
Clínicas Porto
Alegre e Santa
Casa de
Misericórdia de

Porto Alegre; Especialista em
Oftalmologia - Instituto Barraquer de
Barcelona; Moorfields Eye Hospital -
London, E.C.1.; pós-graduado em
Homeopatia - curso pela Sociedade
Gaúcha de Homeopatia - Amrigs;
Bacharel em Direito - Ulbra de Gravataí/
RS; Advogado inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil; Conselheiro da
Amrigs, eleito desde 1993 até a presente
data; Delegado da Amrigs junto a AMB
por três gestões da diretoria; presidente
da Associação Brasileira de Medicina do
Tráfego - Regional - Abramet/ RS.

Jair Rodrigues Escobar – Diretor de
Normas

Jorge Utaliz Guimarães Silveira –
Diretor de Relações Associativas e
Culturais

Bernardo Avelino Aguiar – Diretor
de Assuntos do Interior do Estado
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Eleição

1º - Juarez Monteiro Molinari

2º - Nelson Antonio Tombini

3º - Anna Maria Costa Aguiar

4º - Stela Maris Scopel Piccoli

5º - Rudimar Porto

- Medicina de Tráfego, Medicina do Trabalho e Ginecologia e Obstetrícia - Rio Grande/ RS

- Médico Traumato-Ortopedista, do Trabalho e Perito - Porto Alegre/ RS

- Homeopatia e Medicina do Tráfego - Gravataí/ RS

- Dermatologia - Passo Fundo/ RS

- Pediatra - Caxias do Sul/ RS

Delegados da AMRIGS eleitos junto à AMB

6º - Cláudio Schmitt

7º - Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

8º - Arthur da Motta Lima Netto

9º - João Luiz Cavalieri Machado

10º - Rosemarie Lopes Gomes

- Médico do Trabalho - Porto Alegre/ RS

- Medicina de Tráfego e Cirurgia Geral - Passo Fundo/RS

- Psiquiatra e Médico do Trabalho - Caxias do Sul/ RS

- Medicina do Trabalho - Porto Alegre/ RS

- Neurologista e Médica do Trabalho - Porto Alegre/ RS

Delegados da AMRIGS suplentes junto à AMB

1º - Stela Maris Scopel Piccoli

2º - Marília Raimundo Thomé da Cruz

3º - Mirian Beatriz Gehlen Ferrari

4º - Rosemarie Lopes Gomes

5º - Renato Menezes de Bôer

6º - Cláudio Schmitt

7º - Rudimar Porto

8º - Armindo Pydd

9º - Ênio Paulo Pereira de Araújo

10º - Eloi Alonso Seixas Rorato

11º - Fernando Egídio Batista Oliveira

12º - José Paulo Rotunno Corrêa

- Dermatologia - Passo Fundo/ RS

- Ginecologista e Obstetra - Ijuí/ RS

- Medicina de Tráfego e Cirurgia Geral - Passo Fundo/ RS

- Neurologista e Médica do Trabalho - Porto Alegre/ RS

- Neurologia e Neurocirurgia - Pelotas/ RS

- Médico do Trabalho - Porto Alegre/ RS

- Pediatra - Caxias do Sul/ RS

- Ortopedista e Traumatologista - Ijuí/ RS

- Cirurgia Pediátrica - Pelotas/ RS

- Cirurgia Geral e Acupuntura - Santo Ângelo/ RS

- Psiquiatria Clínica e Psicoterapeuta de Orientação Analítica - São Leopoldo/ RS

- Clínica Médica - Santa Vitória do Palmar/ RS

Conselho de Representantes da AMRIGS - Eleitos
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Exame Amrigs

O Exame Amrigs, uma das principais
avaliações médicas do Rio Grande do Sul,
por objetivo a auto-avaliação em prática
médica geral e também é utilizado como
seleção de candidatos
aos programas de
residência médica em
várias instituições de
saúde tanto na Capital,
quanto no interior do
Estado.

A prova deste ano
será realizada no dia 09
de novembro e as
inscrições podem ser
realizadas até o dia 13
de outubro via Internet
através dos endereços
www.amrigs.org.br ou

www.faurgs.ufrgs.br/concursos.
O Exame Amrigs é realizado desde

1971 e tornou-se uma referência na
avaliação dos médicos candidatos à

residência do Rio Grande do Sul. Este
ano a prova servirá como seleção para a
residência para as seguintes instituições

de saúde em Porto Alegre: Pronto
Socorro, Conceição, Santa Casa, Femina,
Cristo Redentor, Presidente Vargas, Mãe
de Deus, Fundação Saint Pastous,

Fundação Universitária
Mário Martins, Ernesto
Dorneles.

No interior as
instituições que utilizarão
o Exame Amrigs para
seleção de residentes
são: Hospital Geral de
Caxias do Sul, Hospital
Nossa Senhora de
Pompéia e Hospital
Fátima (Caxias do Sul);
Universidade Federal de

Santa Maria; e Hospital São Vicente de
Paulo (Passo Fundo).

Exame Amrigs 2008 em novembro

Exame Amrigs avalizado pelas entidades
Proposto pela Amrigs, agora as outras entidades médicas

de maior de representatividade do Estado, o Cremers e o Simers
também estarão procurando atuar em conjunto na aplicação do
Exame Amrigs, não somente como método de seleção. Segundo
o presidente eleito da Amrigs, Dr. Dirceu Rodrigues, esta é uma

forma de aproximar as entidades e fortificar o Exame. “Surgiram
diversos novos exames seletivos para residência nos últimos
anos, entretanto, sendo um exame que conta com a chancela
das três entidades médicas, ele ganhará força perante os
candidatos”, comenta.

CRONOGRAMA
- Período de inscrições.

- Data limite para pagamento da taxa de inscrição.
- Divulgação da listagem de inscritos com programas escolhidos.
- Divulgação dos locais de realização da prova objetiva.
- Aplicação da prova objetiva.
- Divulgação do gabarito preliminar.

- Prazo de recursos contra gabarito preliminar
(entregues na Sede da AMRIGS, das 8h às 18h).

- Divulgação dos resultados finais do Exame AMRIGS/2008.

15/09 a 13/10
14/10
24/10
31/10
09/11
10/11
11 e 12/11

26/11
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Amrigs, o Cremers e o Simers uniram-se para lutar
na defesa dos interesses da classe médica do Rio
Grande do Sul. Em reunião entre os dirigentes das
três entidades, no dia 8 de setembro, foi proposta a

idéia de um Fórum Permanente Interinstitucional. A idéia foi
avaliada por todos representantes das entidades e em reunião
ocorrida no dia 24 de setembro, buscou-se uma melhor definição
que permitisse materializar as atitudes para serem adotadas em
conjunto.

Segundo o presidente eleito da Amrigs, Dr. Dirceu Rodrigues,
o fórum é a consolidação de uma idéia que existe desde longa data.
“Com esta composição interinstitucional, o trabalho das entidades
terá mais peso frente aos desafios e aos problemas da classe
médica”, comenta. O presidente do Cremers, Dr. Marco Antônio
Becker, acredita que o fórum já acontecia, de uma maneira indireta.
“Agora será feito de uma forma planejada, unindo as entidades em

temas comuns”, declara.
Já o presidente do Simers, Dr. Paulo Argollo Mendes, diz que

cada entidade tem tarefas claras e específicas: “A Amrigs tem a seu
cargo a atualização profissional, o Cremers é uma autarquia federal,
que funciona como uma proteção ao médico em situações
adversas e o Simers trabalha basicamente com questões
econômicas”. Segundo ele, o fórum é uma maneira das entidades
trabalharem em conjunto, se complementando nas fronteiras de
assuntos comuns.

Entre as principais propostas, serão discutidas
permanentemente no fórum: a busca de melhores condições de
saúde para o SUS, a implantação de um plano de carreira para os
médicos do SUS, mais investimento na área da saúde,
regulamentação da Emenda Constitucional 29, combate à abertura
de novas faculdades de medicina, aprovação da Lei do Ato Médico
e intensificação do combate ao exercício ilegal da medicina.

Entidades

Criado Fórum Interinstitucional para
reforçar luta das entidades médicas do RS

A

CBHPM: referencial para a medicina brasileira
Em 2008, a Associação Médica Brasileira (AMB) lança a 5ª edição

da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
(CBHPM). Esta atualização é o resultado de mais de um ano de
trabalho da entidade no sentido de compor o rol de procedimentos
médicos que integrará a Terminologia Unificada em Saúde Suplementar
(TUSS), a partir de 2009, será o novo referencial da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).

A CBHPM é uma referência básica dos procedimentos médicos e a
origem de um eixo de ações da AMB na área técnico-científica. Sua
aplicação é essencial para que haja transparência no sistema de saúde.

A 1ª edição foi publicada em 2003 e, anualmente, é revista. O
principal escopo do documento é listar os procedimentos apropriados
para uso clínico e, dessa forma, definir a integralidade da saúde. Existe
uma Câmara Técnica que se debruça permanentemente sobre o
assunto, analisando sugestões e revisando a lista existente.

A ciência oferece aos médicos novas possibilidades de diagnóstico e
tratamento que devem ser, quando demonstrados eficazes, incorporados
à prática clínica, substituindo procedimentos que se tornaram obsoletos.
Nessa complexa dinâmica está o grande valor da CBHPM.

Ao lado da avaliação da efetividade dos procedimentos que
compõem a CBHPM, existe um processo de hierarquização. Nesse

processo são utilizados critérios como: tempo de execução, grau de
responsabilidade e complexidade, refletindo o esforço necessário para
sua realização.

Para elaborar uma edição da CBHPM, é preciso reunir as 53
Sociedades de Especialidade reconhecidas no Brasil e solicitar que
analisem quais são os procedimentos em suas áreas respectivas. Todos
os procedimentos são colocados em rol único, em que a consulta é o
fator de normatização e eventuais desvios são objeto de revisão
individualizada.

Quando surge uma proposta para incluir ou retirar algum
procedimento médico, esta é encaminhada à equipe de medicina
baseada em evidências, que analisa as justificativas. O projeto também é
enviado à Câmara Técnica da CBHPM, composta por representantes da
AMB, CFM, Fenam, Unidas, Unimed e Fenasaúde.

A AMB propôs que a CBHPM fosse adotada como referencial para
a remuneração médica dentro de um conjunto de regras fixado por lei. O
deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE) apresentou o projeto de lei
3466/2004, aprovado na Câmara dos Deputados e, desde junho de
2007, tramita no Senado Federal como PLC no. 39/2007.

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente AMB
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Mais um benefício para
o associado da Amrigs

A Amrigs, através do Grupo
Paritário, está promovendo junto ao
Instituto de Previdência do Estado
(IPE) a criação de um sistema para
permitir a troca do relacionamento
entre médicos e IPE de pessoa física
para jurídica. A parceria foi
concretizada em reunião do grupo
no dia 25 de setembro.

Todos os médicos que já
possuem que ou futuramente
constituírem pessoa jurídica poderão
se relacionar com o IPE através dela,
ocasionando a otimização nos custos
tributários. Segundo o representante
da Amrigs no grupo, Dr. Alfredo
Floro Cantalice Neto, aqueles
médicos que ainda não tiverem
pessoa jurídica e tiverem o interesse de constituí-la, devem
contatar com a Amrigs. "Este é mais um benefício que a Amrigs
está trazendo para seus associados", comenta.

Na reunião do grupo, também foram tratados os assuntos:
implantação do cartão magnético do Banrisul; projeto de

conscientização do médico sobre a importância de prescrever
os medicamentos do grupo genérico; entidades médicas ficaram
responsáveis em apresentar um trabalho de impacto da
conversão da tabela do IPE em CBHPM e também no trabalho
de cadastramento de médicos ao sistema. Informações Tel. (51)
3014-2007, e-mail cecomed@amrigs.org.br.

Amrigs ajuda a resgatar
valores pagos ao INSS

Agora a Amrigs ajuda você a resgatar valores pagos ou
recolhidos indevidamente ao INSS. O sistema previdenciário é um
seguro organizado sob a forma de regime contributivo, o qual os
empregados e empresas são obrigados a contribuir sobre a folha
de salários e demais rendimentos das pessoas contratadas. Porém,
fique atento ao teto de salário de contribuição (R$ 3.038,99), pois
para valores acima dessa base de cálculo pode-se efetuar o pedido
de restituição. Este direito extingue-se em cinco anos. A Amrigs
oferece o serviço em parceria com a contadora Jaqueline
Rychescki. Entre em contato com a CSA através do e-mail
csa@amrigs.org.br ou Tel. (51) 3014-2020.

O Regimento Interno da Amrigs foi debatido e
aprovado em Assembléia Extraordinária, no dia 16 de
agosto. Os conselheiros debateram três propostas de
alterações regimentais, que fazem parte de uma
adequação do estatuto da entidade e do Regimento
Interno do Conselho de Representantes, alterado
também em Assembléia Extraordinária, no dia 12 de
julho. “Esta adequação do regimento é conseqüência
natural da reforma do estatuto da Amrigs, com base
na que ocorreu ano passado”, explica o relator, Dr.
Anis Hauad.

Regimento Interno
é aprovado em Assembléia

Reunião do dia 25 de setembro
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Gestão 2002 – 2008 quebrou paradigmas
A gestão da Amrigs que está terminando neste mês de

outubro, implementou verdadeiras inovações em vários
segmentos tendo como norteadores a valorização do
associativismo, a defesa da melhor prática da medicina no Rio
Grande do Sul, e a responsabilidade social. Após seis anos, ou seja,
em duas gestões seguidas, a diretoria comandada pelo presidente
Dr. Newton Barros quebrou uma série de paradigmas
elaborando um programa de gestão adequado às necessidades
de modernização da entidade, voltando-se ao que o médico
gaúcho espera receber de sua Associação representativa.

Ao propor o desenvolvimento do trabalho calcado em
ferramentas administrativas como o planejamento estratégico e
seus desdobramentos em planos de ações e metas em cada
segmento de atuação da entidade, a diretoria pôde atender à
expectativa dos associados desde a luta pela defesa profissional,
passando pela qualificação científica, e promovendo ações de
responsabilidade social junto à comunidade, especialmente aos
cidadãos que vivem no entorno da Associação.

O mandato que se encerra agora traz consigo uma enorme
lista de realizações que podem ser resumidas em cinco áreas de
atuação: Administrativo; Associativismo / Defesa profissional;
Sócio-Cultural; Científico / Ensino; Representação Política.

– Estruturação de processos conforme normas
internacionais permitindo a obtenção de certificação de
qualidade ISO 9001.

– A diretoria elaborou
sugestões que foram utilizadas
para a criação do primeiro
Regimento Interno da
Associação, que foi discutido e
aprovado no Conselho de
Representantes.

– A
Amrigs participou ativamente
pela implantação da CBHPM e
na defesa da saúde pública de
qualidade que necessita de
maior financiamento pelo
Governo conforme a manifestação Mais Saúde para o SUS,
realizado em maio deste ano.

– Criada em 2003, a Central de Convênios
Médicos (CECOMED) foi importante na conscientização dos
médicos para a gestão de seus honorários e, atualmente, está
iniciando com estrutura própria para auxiliar o médico em todas
questões que envolvem a cobrança de honorários, discussão de
glosas, contratos com planos de saúde e negociação de valores.

– A Universidade Corporativa da Amrigs
possui uma estrutura própria e profissionais gabaritados para se
tornar uma referência na difusão da ciência e da arte da
medicina através de cursos de capacitação, especialização e
mesmo através de ensino à distância. Neste segmento específico
realizamos também parceria com o Cremers que disponibiliza o
equipamento utilizado em vários eventos da Amrigs com
transmissão ao vivo pela Internet.

–
Participação ativa na luta pela
criação de um sistema de
revalidação de diplomas
estrangeiros que obedeça a
critérios científicos sem
privilégios para determinados países.

ISO 9001

Regimento Interno da
Amrigs

CBHPM e movimento
mais saúde para o SUS

CECOMED

UniAmrigs

Revalidação dos
diplomas estrangeiros
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Abertura de escolas de medicina

Curso de medicina tradicional

IVS

Integração médica

Jovens médicos

História do associativismo

– Participação ativa na
luta contra a abertura indiscriminada de escolas de medicina que
sigam apenas critérios políticos e econômicos ao invés da
necessidade real da população.

– Denúncia ao Ministério
público contra a existência de um curso denominado de
Medicina Tradicional, realizado em finais de semana totalmente
inadequado e sem conformidade com os currículos aprovados
pelo MEC.

– Criação do Instituto Vida Solidária em 2005 como o
braço da responsabilidade social da Amrigs, desenvolvendo
projetos culturais, educativos e de assistência social, tais como o
Projeto Fumo Zero, o PARA (Programa de Ações Relacionadas
ao Álcool) e a construção do Centro Comunitário da Vila São
Pedro.

– Algumas ações visaram congregar
pessoas em torno da Associação Médica através de outros
elementos como o futebol na Confraria Gre-Nal, e a festas e
jantares promovidos pela Confraria Solidária que busca

angariar fundos para ações de responsabilidade social.

– Visando estimular a participação de
estudantes e jovens médicos foi criado o Departamento de
Médicos Residentes (DMR). Também está sendo construída a
quadra de futebol sete na sede da Associação para beneficiar os
praticantes deste esporte.

– A importante recuperação
da história do associativismo médico do Rio Grande do Sul está
sendo implementada com a abertura da exposição permanente
sobre este tema na sede da Associação.



Sucesso no curso de Imagens Radiológicas
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A UniAMRIGS através do
Departamento Universitário (DU)
promoveu, com o apoio da Clínica Sidi
– Medicina por Imagem, o II Curso de
Interpretação de Imagens Radiológicas,
dias 20 e 21 de agosto. O foco da
segunda edição foi a aplicação em
Emergência Médica e Trauma,
proporcionando aprendizado na prática
com fundamentos básicos para
estudantes de medicina.

Um dos destaques foi o exame de Ecografia Abdominal
realizado ao vivo em um paciente modelo, com interpretação

simultânea do examinador. Através de
um aparelho de Ecografia móvel, as
imagens foram reproduzidas em um
projetor de alta definição.

De acordo com o diretor do DU,
Ivan Pedrollo, o curso atende ao
interesse de estudantes em
complementar a formação das
universidades no que se refere à base
teórica em Imagens Radiológicas.

“Muitas vezes o médico recém-formado está em cidades
menores e precisa realizar exames simples em uma emergência
médica, necessitando de uma interpretação imediata”, comenta.

Notícias Acadêmicas

Departamento Universitário: curso de
interpretação de imagens radiológicas

Atividade integrante da III Jornada de Terapia Intensiva do
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, o
projeto 'UTI na Praça' movimentou estudantes do
Departamento Universitário (DU) da Amrigs nos dias 22 e
23 de agosto. O evento foi comemorativo aos 90 anos do
HSVP e aos 25 anos do Centro de Terapia Intensiva,
possibilitando à comunidade compreender melhor o

funcionamento de uma UTI.
Através de um boneco, uma maca com oxigênio e outros

equipamentos expostos, adultos e crianças puderam sanar
dúvidas e aprender mais sobre atendimento e cuidados especiais
dentro da UTI.

Na oportunidade ainda foram oferecidos testes de glicose,
verificação da pressão arterial, além da vacina contra a rubéola.

Projeto movimenta estudantes
de Medicina de Passo Fundo
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A Confraria
Gre-Nal recebeu
dois convidados
ilustres nos
meses de
setembro e
outubro. O
presidente
campeão do
mundo pelo
Internacional e
atual assessor de

futebol, Fernando Carvalho, foi o convidado da reunião de

setembro, e o ex-presidente do Grêmio, Luiz Carlos Silveira
Martins, o Cacalo, foi o convidado de outubro. Os confrades
puderam trocar idéias com os ilustres convidados, fazer perguntas
e sanar sua curiosidade em momentos descontraídos e de
integração.

A Confraria Gre-Nal é coordenada pelos doutores Luis César
Souto de Moura, ex-vice-presidente do Internacional, e Eurico
Vallandro, ex-diretor de futebol do Grêmio. Os médicos
simpatizantes ou atuantes no futebol reúnem-se todos os meses na
sede da Amrigs para debaterem assuntos ligados ao esporte.

Para participar os médicos interessados podem entrar em
contato pelo telefone (51) 3014-2021, ou visitar o site
www.amrigs.org.br.

Fora do consultório

Confraria Gre-Nal
recebe convidados ilustres

A Sociedade de Estudos, Pesquisa e Assistência Médica
(Sepam), formada por médicos de Ijuí, comemorou seu décimo
aniversário no dia 22 de agosto. Na ocasião foram prestadas
homenagens de honra ao mérito a médicos por serviços realizados
na área da saúde e em função do apoio à entidade. Entre os
homenageados estava o presidente da Amrigs, Dr. Newton Barros.

Segundo o dirigente, a homenagem é um reconhecimento
ao trabalho da Amrigs realizado através da Central de Convênios
Médicos - Cecomed. “A Central estimula a organização
profissional dos corpos clínicos dos hospitais como uma forma de

melhorar os honorários médicos”, explica.
Também receberam homenagens o integrante do Conselho

de Representantes da Amrigs, Dr. Bruno Wayhs, por ser o
primeiro presidente da sociedade; o deputado federal, Darcísio
Perondi, pelo apoio enquanto presidente da Associação Hospital de
Caridade de Ijuí; o Prefeito de Ijuí, Valdir Heck, pelo apoio como
gestor público; o médico Clóvis Rosch Campos, presidente da
Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus de Porto
Alegre; o médico Marco Antônio Becker, presidente do Cremers e
o médico Paulo Argolo Mendes, presidente do Simers.

Sepam comemora 10 anos
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As obras de construção do Centro
Comunitário Vida Solidária iniciaram no dia 28 de
agosto. Após sua inauguração, prevista para este
ano ainda, o Centro permitirá a ampliação do
atendimento médico-social prestado na Vila São
Pedro pelo Instituto Vida Solidária. Atualmente, são
beneficiadas cerca de 1.300 pessoas moradoras na
comunidade através do atendimento prestado por
um médico de Família e Comunidade contratado
pela Amrigs.

O projeto do Centro, além da unidade de saúde,
também desenvolve outros programas sócio-
educativos. Entre eles o Programa Brincar e Crescer,
que tem como objetivo melhorar as condições sociais
da comunidade através do atendimento global às
famílias. Informações para adesão ao projeto podem
ser obtidas através do e-mail
projetossociais@vidasolidaria.org.br.

Instituto Vida Solidária

Iniciam obras
do Centro Comunitário Vida Solidária

Programa Brincar e Crescer:
atendimento às famílias inicia
em outubro
Enquanto o prédio do Centro Comunitário Vida Solidária ganha forma, a equipe do Programa
Brincar e Crescer iniciou o atendimento às famílias em um projeto-piloto, no dia 3 de outubro.
Foram selecionadas cinco famílias, através do contato com crianças no atendimento da
Unidade de Saúde da Comunidade Vila São Pedro.
O programa Brincar e Crescer está em planejamento desde 2006, com enfoque na saúde
emocional e melhoria das condições da comunidade de forma interdisciplinar. “A proposta é
enfrentar a deficiência no atendimento integrado das crianças e suas famílias, transmitindo o
conhecimento sobre o desenvolvimento físico e mental dos filhos e pais”, afirma a diretora de
Ações Comunitárias e Relações Sociais do Instituto Vida Solidária, Dra. Marília Kraemer Gehlen.
Segundo a psicóloga Mônica Cichoski, que está sendo preparada para participar das ações dos
voluntários no Programa, o entusiasmo do grupo refletirá no momento em que começarem as
atividades. "Gosto muito de trabalhar com a família e a criança e nossa principal idéia é
fortalecer o papel materno, orientando mães que não sabem lidar com seus filhos", explica.

Doações
para
atividades
Para o início das atividades do
Centro Comunitário Vida Solidária,
a equipe do Instituto Vida
Solidária está mobilizando
recursos e patrocínios através do
comércio de Porto Alegre. A
entidade também busca a
aquisição de móveis e utensílios
para o local. Para ter obmais
informações pode-se entrar em
contato através do telefone (51)
3014-2017 ou e-mail
projetossociais@vidasolidaria.org.br.
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Neste momento em que, mais do que nunca, se precisa de bons
modelos e de uma atuação exemplar das lideranças. Em que muitas
pessoas e instituições estão sob forte suspeita de corrupção, ou isso já
se comprovou. Em que tudo que se fizer e vá para a mídia pode ser
usado de maneira negativa, em prol de interesses contrários aos da
cidadania. Neste momento, um líder como o Presidente da República
não pode fazer manifestações contrárias aos maiores interesses da
nação. O que aconteceu recentemente – o Presidente Lula usar
expressões em prol do tabagismo - soa como uma hedionda traição
e descumprimento das próprias decisões políticas do chefe do
governo.

Para quem não sabe, foi o próprio Presidente Lula quem, ao final
de 2005, pressionou o Senado e os Ministérios envolvidos (Saúde,
Reforma Agrária, Relações Exteriores e outros) para ser ratificada a
Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, primeiro
Tratado Internacional de Saúde Pública para Controle do Tabagismo.
Por esse acordo, os Governos devem estabelecer políticas e ações,
emanadas de uma Comissão Internacional, da qual o Brasil faz parte.
Lula percebeu a importância do tema e da posição que o país havia

assumido junto à OMS e fez seu papel. A isso, aplaudimos.
É ilógico que o Presidente pregue uma coisa e faça outra,

diametralmente oposta. Enquanto o Ministério da Saúde estimula a
implantação de “ambientes sem fumaça de tabaco”, é
incompreensível ouvir do Presidente expressões como “eu fumo em
qualquer lugar”, “na minha sala sou eu que mando e aqui eu fumo”.
Além de irreverente, o Presidente Lula está sendo ambivalente,
contraditório, e, até, afrontando a nossa inteligência e a nossa
paciência.

Os médicos e suas entidades devem manifestar-se e dizer ao
Presidente e aos cidadãos em geral que cada um deve fazer o seu
papel, e, particularmente, os líderes devem dar o melhor exemplo. E
nunca esquecer de que o exemplo é o melhor discurso! Promover a
saúde e evitar doenças é o caminho... que implica em não fumar...
nem passivamente! E isto vale, particularmente, para o Presidente e
para os Médicos!

Luiz Carlos Corrêa da Silva
Coordenador do Projeto Fumo Zero da AMRIGS

Fumo Zero

Líderes não podem ser contraditórios!
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Tabagismo: ações do Projeto Fumo Zero
fazem parte da Semana Nacional
de Combate ao Fumo

No Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29 de agosto, a
Amrigs e o Instituto Vida Solidária, através do Projeto Fumo
Zero, promoveram diversas ações para conscientização da
comunidade e atualização científica. Durante a Semana
Nacional de Combate ao Fumo (25 a 29 de agosto) destacou-
se o “II Fórum Multiprofissional” para a promoção de
ambientes livres da fumaça do cigarro. O Fórum buscou
integrar as mais diversas profissões que trabalham com a
doença (tabagismo), no dia 29 de agosto.

Dados alarmantes foram apresentados pelo coordenador
do projeto, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, durante sua
palestra “Tabagismo: um problema de todos”. De acordo com
ele, todos os dias morrem sete brasileiros que não fumam
devido a doenças causadas por exposição à fumaça do cigarro
(Tabagismo Passivo). “Este número significa que, por ano, o
fumo passivo causa a morte de 2.650 pessoas no País”,
comenta.

Os dados divulgados fazem parte do estudo "Mortalidade
Atribuível ao Tabagismo Passivo na População Urbana do
Brasil", realizado por pesquisadores do Inca (Instituto Nacional
de Câncer) e divulgado esta semana no Rio de Janeiro. Dr. Luis
Carlos salienta ainda que a maioria das pessoas não sabe que o
tabagismo é uma doença e que como tal deve ser tratada.
“Além disso, o fumante não fuma só para ele, e sim para o
ambiente em que ele está”, explica.

Também fizeram parte da programação da semana outros
eventos e ações como: dinâmica de sensibilização para a
promoção de ambientes livres da fumaça de tabaco junto à
Secretaria Municipal de Educação (25/08); participação do
coordenador do Projeto Fumo Zero, Dr. Luiz Carlos Corrêa
da Silva, do Programa da UNITV, da PUCRS, sobre o Dia
Nacional de Combate ao Fumo (26/08); atividade interna para
os colaboradores da Amrigs e do Instituto Vida Solidária
(27/08); participação do Projeto Fumo Zero na Tribuna da
Câmara de Vereadores.

Blitz em bares da Goethe
durante o Gre-Nal
Enquanto jovens reuniam-se em frente aos televisores da
avenida Goethe, em Porto Alegre, para assistirem ao Gre-
Nal, dia 28 de agosto, o Projeto Fumo Zero entrava nestes
bares acompanhado da SMIC e da imprensa. O grupo
buscava conversar com proprietários e fregueses de
estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento
da Lei Municipal nº 555/ 06. A conscientização sobre o uso
do cigarro em ambientes fechados foi o norte desta ação do
Projeto Fumo Zero. Informações Tel. (51) 3014-2017 ou e-
mail projetossociais@vidasolidaria.org.br.



A História do Associativismo Médico do RS está contada
em exposição na Amrigs. A temática 'associativista' da
exposição é pioneira e conta, em especial, a trajetória da
Associação. Os 57 anos da entidade estão representados
através de uma caixa de memória, reconstituindo
cronologicamente datas e acontecimentos sob diversos
contextos.

A historiadora Andréa Reis da Silveira explica que a

exposição retrata as conclusões sobre a Pesquisa da História do
Associativismo Médico do RS. “Fizemos esta pesquisa baseada na
documentação encontrada no centro, com os assuntos:
antecedentes do associativismo, aspectos da fundação da Amrigs,
trajetória associativista e seu envolvimento social, político,
econômico e cultural até o século XXI”, relata.

A mostra será permanente no hall de entrada da sede da
Amrigs. Informações pelo telefone (51) 3014-2002.
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Notícias

“Associativismo Médico”
é tema de exposição na Amrigs

Academia Sul-Rio-Grandense elege quatro novos acadêmicos
Quatro novos acadêmicos foram eleitos em sessão ordinária da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, no dia 27 de setembro. Entre eles,
o Diretor Científico da Amrigs, Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, recebeu a honraria. Também foram eleitos: Dr. Paulo Dornelles Picon, Dr. Cláudio
Augusto Marroni e Dr. Waldir Veiga Pereira. O ato foi realizado no salão do Cremers, com a presença da maioria absoluta de acadêmicos. A
posse está marcada para o dia 28 de novembro (sexta-feira), em cerimônia no Plaza Hotel. Outras informações podem ser obtidas a partir do
dia 15 de outubro através do telefone (51) 3217-0666.

Oficina de Reparos inicia no dia 7 de novembro
Objetivando uma ação que contribuísse com o desenvolvimento econômico das famílias da Comunidade São Pedro, o Instituto Vida Solidária,
está desenvolvendo a Oficina de Reparos, que iniciará no dia 7 de novembro. O curso será realizado no Anexo da Amrigs durante as obras do
Centro Comunitário Vida Solidária, que ficará pronto em dezembro.
O grupo Amigos da Amrigs e a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul trabalham como parceiros e atuam na captação de recursos. Segundo a
colaboradora Elsa Roso, a oficina é uma das atividades fixas que o Instituto Vida Solidária desenvolverá junto ao Centro Comunitário. "Pensamos
em desenvolver uma ação que contribuísse com o desenvolvimento econômico destas famílias, que pudesse possibilitar uma outra alternativa
de renda", comenta. A proposta inicial é uma oficina de reparos, com atividades simples de costura e reformas de roupas. "Paralelamente,
vamos promover mini-cursos ou atividades de um turno para diversificar e reaproveitar materiais", informa.

Sucesso em reuniões com a Unidas
A Comissão Estadual de Honorários Médicos do RS (CEHMRS), a qual a Amrigs faz parte, reuniu-se com a diretoria da União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) nos dias 28 de agosto e 24 de setembro, em Porto Alegre. O grupo busca a unificação dos
valores de todas as operadoras, com base na implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM).
De acordo com o representante da Amrigs, Dr. Jorge Utaliz Guimarães Silveira, foi o início de uma relação com resultado positivo para a classe
médica. “Ouvimos a necessidade das operadoras e expusemos as nossas. Houve flexibilidade e uma riqueza em idéias”, comenta. “A Amrigs vai
lutar pela adequação e implantação da CBHPM na relação entre os médicos e as operadoras”, explica o diretor.
A comissão vem se reunindo desde 2007 e fortalece posições das entidades médicas que a representam, o que oportunizou contato com a
Unidas. O próximo encontro será no dia 29 de outubro, em local a ser definido.
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Instituto Vida Solidária

Jornal Amrigs

“Uma Noite em Veneza” sem sair do Brasil

Pelo Presente Edital ficam convocados todos os Associados Fundadores e Efetivos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, para as Eleições
Gerais do Instituto Vida Solidária nos seus vários órgãos diretivos, a saber: Diretoria Executiva (Presidente e Vice-Presidente) Conselho de
Administração 6 (seis membros) e Conselho Fiscal 3 (três membros) para o cumprimento do mandato de Administração 2009 /2011.
Na presente data fica designada uma Comissão Eleitoral (CE) de 3 (três) membros associados, que dirigirá o processo eleitoral, dentro do
seguinte calendário:

Fazem parte do presente Edital as normas e diretrizes contidas no Regimento Eleitoral, estando à disposição de todos interessados na sede do
Instituto Vida Solidária com a Comissão Eleitoral e Secretária Karine, pelo Tel.: (51) 30142011, ou pelo e-mail secretaria@vidasolidaria.org.br.

Porto Alegre, 2 de Outubro de 2008.

Que tal participar de um sofisticado baile de máscaras
veneziano sem precisar sair do Brasil? É com essa proposta
que a Confraria Solidária abrirá os salões da Amrigs no dia 18
de outubro, comemorando o Dia do Médico. O evento será
realizado para arrecadar recursos para os projetos do Instituto
Vida Solidária, através do esforço das mulheres que compõe o
grupo: Inês Rodrigues; Beatriz Breda; Maria da Graça Álvares
da Silva e Carmem Dalla-Lana.

A promoção faz parte da programação da Semana do
Médico. A festa veneziana é conhecida no mundo inteiro
como o mais importante baile de fantasias. Entre as principais
máscaras que compõe a festa estão Colombina, Bobo da

Corte, Pierrô e Arlequim.
Simples ou coloridas, as máscaras do II Jantar-Baile – 'Uma

Noite em Veneza' irão revelar o típico charme gaúcho. O baile
terá um requintado jantar à francesa, com open bar e drinks
saborosos aliados à animação dos bartenders. O evento, com
expectativa de público de 250 pessoas, será animado pelo DJ
Alesson da Power Sound Eventos.

Nesta segunda edição, também serão vendidas máscaras no
local. Os convites estão disponíveis na tesouraria da Amrigs.
Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3014-2017 ou
pelo e-mail projetossociais@vidasolidaria.org.br.

O trabalho voluntário dos Drs. Genaro e Nicolau Laitano vem estimulando a doação
de acervos que traduzam a história da Medicina. Em setembro, a família do
nefrologista Otto Clementino Busato, representada pelo filho, acadêmico de Medicina
André Busato, fez a entrega de material. Entre os documentos, estão um painel
lembrando a Farmacopéia de Heidelberg; uma bandeja prateada com dizeres; uma
placa dourada com dizeres alusivos ao pioneirismo do Dr. Otto nos primeiros
transplantes renais do RS e outros documentos historiando sua vida.
O Dr. Busato formou-se em Medicina na Ufrgs, em 1958, onde tornou-se professor.
Especializou-se em nefrologia, atuando na Santa Casa. Lecionou até 1995, com
atuação do Hospital de Clínicas e mais tarde no serviço de nefrologia do Hospital
Mãe de Deus. Informações Tel. (51) 3014-2017 e e-mail
centrodememorias@amrigs.org.br.

Os Drs. Genaro e Nicolau Laitano estão lançando os
livros “Homenagem em Bronze e Granito de
Monumentos Médicos de Porto Alegre” (Editora Corag,
220 páginas) e “História da Amrigs” (Editora Corag, 180
páginas). O primeiro mostra uma coletânea de
fotografias e biografias sobre os médicos que foram
homenageados em Praça Pública e o segundo resgata a
memória da entidade desde de sua fundação, datada de
março de 1950. O lançamento das obras será durante a
Feira do Livro, parte da programação da Semana do
Médico, 13 a 18 de outubro.

Lançamento de livros
na Semana do Médico

Medicina: ciência e arte

EDITAL - ELEIÇÕES 2008

•
•
•

15/10/08 à 10/11/08 - Inscrição de Chapas / Candidaturas;
10/11/08 à 15/11/08 - Homologação pela CE;
15/11/08 à 30/11/08 - Divulgação / Campanha;

•
•
•

Envio material votação aos eleitores a partir de 15/11/08;
Votação por correspondência até 14/12/08;
Assembléia de Eleição em 15/12/08

Dr. Newton Barros - Presidente da DE – IVS Dr. Jair Escobar - Presidente do CA - IVS

Mantenedora
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Nova Gestão

Mensagem do Presidente eleito

ADMT

FAMRIGS

Obtenção de Documentos:

SERVIÇOS COM DESCONTOS:
ACADEMIA

ADVOCACIA

AGÊNCIA DE VIAGENS

ALIMENTAÇÃO

ARQUITETURA

ASSESSORIA DE MARKETING

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

BELEZA

CASA DE FESTAS

CASA NOTURNA

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CONTABILIDADE

DANÇA

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ESCOLAS

FARMÁCIA

FINANCIAMENTOS

FUNERÁRIA

GRÁFICA

HOTÉIS

IDIOMAS

IMÓVEIS

INFORMÁTICA

LAZER

LIVRARIA

MODA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

PLANO DE SAÚDE

PREVIDÊNCIA

RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA

SEGUROS

SERVIÇOS MOTO BOY

SPA URBANO

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
• Body One Club - Fone: (51) 3061-
5021
• Pro Gym - Fone (51) 3222-5589
• VIP Academia Bela Vista - Fone:
3333.3763

• Andrade & Madeira Assessoria
Gratuita para o Exercício Profissional
Fone: 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

• Up and Go Tecnomarketing Ltda –
Fone (51) 3029-9912

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

Estética Só Para Homens Fone:
3346.1222/9993.6655

• Espaço Encantado Fone: 3029.9069
• Megafesta 1 - Fone: (51) 3342-9200
• Megafesta 2 - Fone: (51) 3352-2737

• 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

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

• Brasul - Fone: (51) 3029-2099
• Print House - Fone: 3225.5194

• Atlantica Hotels Internacional -
Fones: (51) 3323-9300 ou (51) 2117-
9008
Coral Tower - Fones: (51) 3338-2811
ou (51) 3226-5536
• Everest - Fone (51) 3215-9500
• Holiday Inn - Fone (51) 3378-2727
• Hotel Iraí - Fone (55) 3745-1111
• Hotel L’Hermitage -
Fone (54) 3286-1270
• Morro da Silveira Eco Village -
Fone (48) 3354-1740
• Pousada da Praia - Fone (51) 3625-1199
• Pousada Laguna -

Fone (48) 3644-5809
• Rede Master - Fone (51) 3027-5711
• Rishon - Fone (51) 3228-1387
• Ritter Hotéis - Fone (51) 3328-4044/
3210-4000
• Rondinha Hotel - (51) 3606.1166
• Scaini Palace Hotel - (48) 3526.1266
• Sheraton Porto Alegre - (51)
2121.6000

• Brasas - (51) 3028-1616
• CCAA 30% de desc. no 1º
semestre - 10% nos seguintes
www.ccaaa.com.br
Fones: 3371-3770/ 3311-1954/ 3211-
5666/ 33418064

• Leindecker Soluções Imobiliárias -
Fone: 3022.3000
• Seuimóvel Consultoria Imobiliária -
Fone: (51) 3395-5311

• 1001 Recargas de Cartucho Fone:
3219.1001

• GNC Cinemas Ingressos. Info pelo
tel 3014.2020
• Unibanco Arteplex
Fone: 3014-2020

ARTMED - Fone 0800-703-3444/
3027-7000

Clarice Innig
Fone: 3332.1036/3333.5426

• Informar Gerência de Documentos

e Informações Ltda Fone: 3029.7042
Fax: 3013.7041

• Unimed todo o RS Info
Fone: 3014.2020

• BBPREV Fone:
3343.8859/9915.5939 c/ Fábio

• Labore (Gratuito) Fone: 3341.3530

• Startrac - Localização,
monitoramento e bloqueio
de veículos Fone: 3024.1900

• Rede Sul Corretora de Seguros
Fone: 3392-6680

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

• One Day Spa - Fone: (51)
3061.8281

• 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

O plano de gestão que se embasou no planejamento
estratégico estruturado para o período de 2007 até 2010 definiu as
suas metas e as suas estratégias através de uma proposta construída
em nome de uma visão de trabalho associativo. E diante desta
condição, algumas das propostas são prioridades que devem ser
observadas nos primeiros meses da próxima gestão. Uma delas é o
estabelecimento de padrões bem definidos para o atendimento dos
associados de Porto Alegre e diferente dos que residem ou
trabalham nas demais cidades do Estado, pois é reconhecido que as
suas necessidades também são acentuadamente diferentes. Para isto,
as sociedades médicas de algumas cidades estão sendo visitadas para
que sejam ouvidos os seus representantes e anotadas as suas
expectativas associativas. Com a finalidade de estar cada vez mais
próximo de cada uma destas seccionais, será encaminhado ao
Conselho de Representantes, um convite para que, alternadamente,
Porto Alegre e cada uma destas cidades seja sede das reuniões da
Diretoria da Amrigs e daquele grupo representativo.

Também faz parte do elenco de propostas encaminhadas, a
criação de um sistema de amparo ao médico idoso, socialmente

necessitado, uma vez que tem sido observado que – lamentavelmente
– muitos colegas aposentados atingem a sua melhor idade com uma
saúde que espera possuir cuidados especiais e que, por diferentes
razões, não a alcançam como mereciam. O Instituto Vida Solidária
estará atento para a elaboração de um projeto de atendimento destes
colegas que, depois de tão longo tempo de atividade, merecem ter
adequadas condições de saúde. Será um projeto que visa cuidar da
saúde dos profissionais da saúde.

E um terceiro foco de atenção deve ser encaminhado através da
ampliação das atividades do Departamento Universitário e do
Departamento de Residentes, com ênfase na captação e na retenção
desses associados, uma vez que eles são vistos como lideranças médicas
em desenvolvimento. O associativismo nasce nas escolas de medicina
através dos diretórios acadêmicos e aproveitando esta drenagem
natural de interesses, por intermédio da UniAmrigs, está sendo
oferecido um complemento cultural que já trouxe quase três centenas
de novos associados para a Amrigs.

Dirceu Rodrigues
Presidente eleito

Serviços para os sócios
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Sociedades

Jornal Amrigs

Congresso Luso-Brasileiro
de Alergia e Imunologia Clínica

De 1º a 5 de novembro o Departamento de Alergia e Imunopatologia da
Amrigs sedia o XXXV Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia e XIII
Congresso Luso-Brasileiro de Alergia e Imunologia Clínica, no Centro de Eventos da
PUCRS, em Porto Alegre. A programação científica está direcionada à atualização do
médico clínico abordando os vários aspectos das condições alérgicas mais freqüentes
nos ambulatórios.

Participarão do Congresso alergologistas locais, especialistas do centro do país e
professores de áreas com interface com a Alergia e Imunologia Clínica, como
dermatologistas, otorrinolaringologistas, pneumologistas e pediatras. O Congresso
contará com a presença de 20 profissionais de Portugal, que farão palestras e
apresentarão trabalhos científicos realizados em diversos centros de ensino de seu
país. O evento também trará convidados da Áustria, Itália, Espanha e Reino Unido.

Segundo o presidente do congresso, Prof. Luiz Antonio Bernd, a participação
dos profissionais do RS qualificará ainda mais o evento. “A atualização científica é
fundamental. Este congresso nos proporcionará a troca de vivência da nossa
Medicina com a européia, que é conhecida como uma das mais desenvolvidas”,
comenta. Informações no site www.asbai.org.br.

A Sociedade Gaúcha de Homeopatia promove curso de Especialização
em Homeopatia para Médicos Veterinários. O curso acontecerá na
Amrigs, com duração de 1.200 horas-aula e início previsto para março de
2009, com prática desde os primeiros meses. As aulas capacitam para a
prova de Título de Especialista. Informações Tel. (51) 3333-2415, com
Neila.

Nos dias 7 e 8 de novembro, a Sociedade de Pediatria do RS realiza o
Simpósio comemorativo aos 30 anos de Terapia Intensiva Pediátrica no
RS, no Centro de Eventos da Amrigs. O evento terá a participação de dois
convidados internacionais (Estados Unidos e Chile) e de cinco convidados
nacionais (Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba). Informações Tel. (51)
3328-4062, site http://www.sprs.com.br/terapiaintensiva/.

A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do RS
(Sogirgs) realiza o 2º Simpósio Gaúcho de DST, nos dias
17 e 18 de novembro, no Centro de Eventos Hotel
Plaza São Rafael. Informações: Tel. (51) 3019-2444.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realiza seu
45º Congresso Brasileiro, o segundo maior evento da
especialidade no planeta, reunindo 3 mil profissionais do
Brasil e exterior, de 12 a 15 de novembro de 2008, no
Centro de Convenções de Brasília/ DF. Inscrições e
informações: Tel. (11) 3044-0000, site
http://www.cirurgiaplastica.org.br/.

Curso de Especialização
em Homeopatia

Simpósio comemorativo aos
30 anos de Pediatria no RS

2º Simpósio
Gaúcho de DST

45º Congresso Brasileiro
de Cirurgia Plástica



SEMANA
DO
MÉDICO
AMRIGS.
de 13 a 18/10/08

Realização

Quarta15/10

Marketing de Sedução

para Médicos
19h30

III Encontro de

Corais da Saúde
20h30

>

>

Quinta16/10

>

>

Destaque UniAMRIGS

em Publicações

Médicas Gaúchas
19h

XXI Recital de
Canto Lírico

20h30

Sexta17/10

>

>

PEC de Emergências
Médicas

19h às 22h

I Encontro
de Bandas

21h

Sábado18/10

>

>

PEC de Emergências
Médicas

9h às 12h

II Jantar - Noite

das Máscaras
21h

Segunda13/10

> Aberura Feira do Livro 14h

Com Noite de autógrafos

dos Médicos Escritores

a partir das 19h30

*Feira do Livro ocorrerá durante

toda a semana das 14h às 20h

Terça14/10
Debates AMRIGS -

Envelhecendo
com Saúde

19h30

>

Concerto OSPA -

Homenagem ao Dia do Médico

Assembléia Legislativa 20h30

>

**Programação sujeita a alteração

Informações: (51) 3014.2001
www.amrigs.org.br

Programação Outubro a Dezembro/2008TEATRO DA AMRIGS

Homens de Perto

Homens de Perto
De 23/10 a 18/11
Qui a Sáb 21h - Dom 20h

Conjunto Lechaim:
Do Jazz ao Samba
23/11 Dom
21h e 28/11
Sex - 21h

Teatro Kyoguen
27/11 Qui - 21h

A Arte do Insulto
29/11 Sáb - 21h

Só o Faraó tem Alma
Dias 02, 03 e 04/12
Ter, Qua e Qui sempre 21h

Sarau dos Grupos Culturais Amrigs
06/12 Sáb - 21h

Yamandu Costa e o Chorinho Brasileiro
17/12 Qua - 21h

Confira a programação completa do Teatro da AMRIGS: www.amrigs.org.br

AS ATRAÇÕES DA SEMANA
DO MÉDICO E DO TEATRO DA AMRIGS SÃO ÓTIMAS.
Para ficar melhor, só mesmo com a sua presença!




