ATIVIDADES DA DIRETORIA DA SARGS GESTÃO/2008
DEZEMBRO/2007
03 – Eleição e posse da Diretoria gestão/2008 e Membros da Assembléia de Representantes gestão 2008/2009
03 – 1ª Reunião de Diretoria na sede da SARGS
05 – 1º News enviada aos sócios referente à Reforma Estatutária
05 – Reunião da Comissão Social e Comissão Organizadora da 43ª Josulbra
10 – 2º News enviada aos sócios referente à eleição da Diretoria gestão/2008 e dos Representantes da SARGS –
gestão 2008/2009
17 – Presidente reuniu-se com a Presidente da 43ª Josulbra, com Comissão de Finanças e com a Tribeca Eventos na
sede da SARGS
18 – Presidente reuniu-se com a Empresa Edwards Lifesciences no Restaurante São Marcos para discutirem a
participação nas atividades da SARGS
19 – Presidente reuniu-se com a Sra. Marilene de Oliveira da Empresa B. Braun na sede da SARGS para discutirem a
participação nas atividades da SARGS
19 – 3º News enviada aos sócios informando os valores, descontos e vencimento da anuidade/2008 da SARGS
21 – 4º News enviada aos sócios informando o recesso da SARGS de final de ano
21 – 5º News enviada aos sócios informando que o 18º módulo da Aula Virtual da SARGS foi disponibilizado no site
21 – 6º News enviada aos sócios com mensagem de Boas Festas
27 – Enviada aos sócios a 22ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
JANEIRO/2008
08 – 2ª Reunião de Diretoria na sede da SARGS
11 - Presidente participou da posse da Diretoria da SBA no Rio de Janeiro/RJ
15 – Presidente e Diretor Financeiro reuniram-se com o contador na sede da SARGS para discutirem o planejamento
financeiro de 2008
15 – Presidente reuniu-se na sede da SARGS com a Presidente da 43ª Josulbra, com o coordenador da Comissão
Científica e com a Tribeca Eventos para discutirem a finalização do folder da 43ª Josulbra
21 – Diretoria Científica definiu os temas e os autores dos módulos da Aula Virtual do segundo trimestre/2008 e
procedeu ao cadastramento junto a CNA
17 – 7º News enviada aos sócios informando que o 19º módulo da Aula Virtual da SARGS foi disponibilizado no site
22 – 8º News enviada aos sócios informando o período de férias da SARGS
29 – Enviada aos sócios a 23ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
FEVEREIRO/2008
13 – 9ª News enviada aos sócios informando que o 20º módulo da Aula Virtual da SARGS foi disponibilizado no site
18 – 10ª News enviada aos sócios apoiando a divulgação da palestra que será realizada em março no Hospital
Conceição
20 – 11ª News enviada aos sócios convidando para participar da IV Jornada de Terapia Intensiva e II Anestesiologia
da Serra Gaúcha, em março/08
20 – Reunião da Comissão Organizadora da 43ª Josulbra na sede da AMRIGS
25 – 3ª Reunião de Diretoria na sede da SARGS
25 – Enviada aos sócios a 24ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
27 – Reunião da Comissão Organizadora da 43ª Josulbra na sede da AMRIGS
27 – 12ª News enviada aos sócios informando sobre a realização da 43ª Josulbra
MARÇO/2008
02 a 07 – Diretor Científico participou do WCA – Congresso Mundial de Anestesiologia na Cidade do Cabo – África
03 – Presidente reuniu-se com as empresas B. Braum e Abbott na sede da SARGS para discutirem parceria nas
atividades durante o ano
04 – 13ª News enviada aos sócios convidando para participar da palestra no Hospital Conceição no dia 05/março
06 – 14ª News enviada aos sócios convidando para a abertura das atividades científicas da SARGS, no dia 13/março
07 e 08 – Vice-presidente participou da IV Jornada de Terapia Intensiva e II Anestesiologia da Serra Gaúcha em
Caxias do Sul
07 – Presidente reuniu-se na sede da SARGS com a empresa B. Braum para dar andamento à parceria nas atividades
da SARGS
10 – 15ª News enviada aos sócios informando último dia para inscrição na abertura das atividades científicas da
SARGS

10 – Presidente e Diretor Social e de Marketing reuniram-se na sede do CREMERS para discutirem sobre assuntos
atuais da especialidade
11 – Enviada aos sócios a 25ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
11 – 16º News enviada aos sócios informando que o 21º módulo da Aula Virtual da SARGS foi disponibilizado no site
12 – Reunião da Comissão Organizadora da 43ª Josulbra no Centro AMRIGS
13 – Diretoria participou da Abertura das Atividades Científicas da SARGS, realizada no Hospital Moinhos de Vento,
onde foi feita homenagem aos aprovados nas provas do TSA e de Dor da SBA; aos MEs que obtiveram a melhor nota
na prova nacional da SBA e aos CETs pela melhor posição do RS. Após participou do jantar na Churrascaria na Brasa
onde foi realizado o sorteio de uma inscrição na 43ª Josulbra
17 - 10 – Presidente e Diretor Social e de Marketing reuniram-se na sede do SIMERS para discutirem sobre assuntos
atuais da especialidade
19 – Diretor Financeiro participou da votação do Conselho de Administração da Unicred no Centro AMRIGS
20 – 17º News enviada aos sócios sobre a realização da abertura das atividades científicas
26 – Presidente e Vice-presidente reuniram-se na sede da SARGS com a Jornalista da Enfato Comunicação
Empresarial para definir as diretrizes de trabalho durante o ano
26 – 1ª Assembléia de Representantes Ordinária na sede da AMRIGS
27 a 29 – Diretor Social e de Marketing participou da XXXII JONNA em Aracajú/SE onde representou o Presidente da
SARGS na reunião da SBA com os Presidentes de Regionais
ABRIL/2008
01 – Presidente reuniu-se na SARGS com anestesiologistas que trabalham no Hospital da Santa Casa.
03 – Diretoria participou do debate da pré-estréia do filme “Awake – a vida por um fio”, realizada na sala de cinema
do Cinesystem – Shopping Total, em Porto Alegre.
02 - 18ª news enviada convidando os sócios para participarem da palestra “Reanimação cardiopulmonar – uma
atualização” que será realizada no Hospital Conceição.
07 - 19ª news enviada aos sócios lembrando da palestra “ Reanimação cardiopulmonar – uma atualização” que será
realizada no Hospital Conceição.
09 - 20ª news enviada divulgando o resultado da enquete publicada no site da SARGS “Você é a favor da fusão do
Conselho Federal de Medicina com a Associação Médica Brasileira, formando a Ordem dos Médicos no Brasil?”
10 - 21ª news enviada informando implantação da CBHPM pela Unimed-POA.
15 – Enviada aos sócios edição especial do Informativo Virtual com informações sobre a 43ª Josulbra
15 - Reunião da Comissão Financeira com os coordenadores das demais comissões da 43ª Josulbra realizada na
AMRIGS
18 a 20 – Diretoria participou da 43ª Josulbra realizada em Bento Gonçalves/RS
19 – Reunião da Comissão Científica do 57º CBA/2010 realizada no Centro de Eventos de Bento Gonçalves Fundapark durante a 43ª Josulbra
20 – 4ª Reunião da Diretoria da SARGS realizada no Centro de Eventos de Bento Gonçalves – Fundapark durante a
43ª Josulbra
21 - 22ª news enviada agradecendo a participação dos sócios na 43ª Josulbra
23 - 23ª news enviada informando sobre a inscrição para o exame para obtenção do Certificado de Atuação em Dor
da SBA
23 – Correspondência SARGS-0068/08 ao CREMERS. Assunto: condições mínimas de segurança para Anestesia para
Ressonância Magnética
23 – Correspondência SARGS-0069/08 ao CREMERS. Assunto: luta pela defesa do SUS
24 – Reunião da Comissão Científica do 57ª CBA/2010 realizada no Centro de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre.
24 - Presidente conversou com colega de Santo Ângelo sobre situação da especialidade na região
28 – Presidente reuniu-se com o Dr. Rafael Gabardo Ritter para discutir sobre os eventos em parceria com a SARGS
que serão realizados no Hospital Conceição
28 – Correspondência SARGS-0074/08 a Unimed - Porto Alegre. Assunto: indicação de colegas para compor o Comitê
de Anestesiologia
30 – 24ª news enviada informando que o módulo 22 módulo da Aula Virtual da SARGS foi disponibilizado no site
30 – 25ª news enviada sobre a cobertura completa da 43ª Josulbra
MAIO/2008
02 – 26ª news enviada convidando os sócios para a palestra “Estratificação do risco cardiovascular perioperatório”
que será realizada no Hospital Conceição
05 – Correspondência SARGS-0078/08. Assunto: convite aos membros das Comissões da XX JARGS/2009
09 – Correspondência SARGS-0083/08 a SBA. Assunto: envia o primeiro lote dos questionários recebidos do CREMERS
referente à pesquisa sobre a implantação das Resoluções CFM 1802/06 e CREMERS 005/07 nos hospitais do RS
12 – 27ª news enviada orientando sobre o cadastramento na CNA para recertificação

14 – 28ª news enviada informando a transferência da data da realização do III Simpósio de Anestesia de Membros do
Hospital Mãe de Deus
15 – Presidente reuniu-se na SARGS com as empresas Edwards e Pfizer para discutirem parcerias nas atividades da
SARGS durante o ano
19 – 29ª news enviada disponibilizando o módulo 23 da Aula Virtual
19 – Presidente participou como debatedor do “Debate sobre Avaliação Pré-anestésica” no Hospital Moinhos de Vento
21 – 30ª news informando sobre as eleições da AMRIGS
21 – Correspondência SARGS-0089/08. Assunto: convite aos palestrantes do III Simpósio de Anestesia de Membros
do Hospital Mãe de Deus
23 – Enviada aos sócios a 26ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
26 – Correspondência SARGS-0090/08 à SBA: Assunto: envia o segundo lote dos questionários recebidos do CREMERS
referente à pesquisa sobre a implantação das Resoluções CFM 1802/06 e CREMERS 005/07 nos hospitais do RS
28 – 5ª Reunião da Diretoria da SARGS realizada em sua sede
28 – 2ª Assembléia de Representantes Ordinária realizada na sede da AMRIGS
29 – 31ª news enviada convidando para o Sábado de Raquianestesia
30 – Reunião com os Presidentes das Comissões do 57º CBA na Tribeca
30 – Correspondência SARGS-0094/08. Assunto: informa que as propostas para novos sócios foram aceitas pela
Assembléia de Representantes
30 – 32ª news enviada convidando os sócios para a palestra “Estratificação do risco cardiovascular perioperatório”
que será realizada no Hospital Conceição
JUNHO/2008
02 – Presidente reuniu-se com o Diretor Científico da AMRIGS para discutir sobre o tema “Dor” e outros
itens relacionados aos interesses da UniAMRIGS e da SARGS
02 – Correspondência SARGS-0095/08. Assunto: convite aos coordenadores do III Simpósio de Anestesia do HMD
03 – Presidente reuniu-se na SARGS com as empresas BD e Cristália para discutirem parcerias nas atividades da
SARGS durante o ano
05 – 33ª news enviada convidando os sócios para o XXXVIII Sábado de Raquianestesia
06 – Correspondência SARGS-0097/08. Assunto: envia o terceiro lote dos questionários recebidos do CREMERS
referente à pesquisa sobre a implantação das Resoluções CFM 1802/06 e CREMERS 005/07 nos hospitais do RS
11 – 34ª news enviada convidando os sócios para o 58º aniversário da SARGS
12 – 35ª news enviada disponibilizando o módulo 24 da Aula Virtual
14 – Diretoria participou do XXXVIII Sábado de Raquianestesia e do 58º aniversário da SARGS no Hotel Intercity
Premium em Porto Alegre
16 – Correspondência SARGS-0099/08. Assunto: solicitando troca de categoria a todos os residentes que terminaram
a residência em anestesiologia
17 – Correspondência 0100/08 a AMRIGS. Assunto: medicina perioperatória
18 - Enviada aos sócios a 27ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
20 – 36º news informando a comemoração do 58º aniversário da SARGS
25 – 37ª news convidando os sócios para o IV Simpósio de Anestesia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre
30 – 38º news convidando os sócios para a palestra sobre Manejo do Paciente Diabético no Perioperatório realizada
no Hospital Conceição
30 – Presidente reuniu-se na SARGS com a Sra. Andrelize da Tribeca Eventos para discutirem sobre a XX JARGS/2009
30 – Presidente e 1º Vice-diretor Científico reuniram-se com o Diretor Científico da AMRIGS para discutirem parceria
em eventos científicos (PEC; Curso de Medicina Perioperatória e do Viva Melhor do Jornal ZH)
JULHO/2008
01 – 39ª news enviada informando sobre reunião que será realizada no CREMERS em conjunto com as Câmaras
Técnicas de Anestesiologia e de Radiologia
05 – Diretoria e Comissão Organizadora da XX JARGS/2009 participaram da visita técnica aos Hotéis de Porto Alegre
para escolha do local de realização da JARGS 2009
07 – Presidente reuniu-se com a Tribeca Eventos para fazer o encerramento da 43ª Josulbra/2008
09 – 40ª news enviada convidando os sócios para participarem do IV Simpósio de Anestesia do Instituto de
Cardiologia de Porto Alegre
11 – Presidente reuniu-se na Santa Casa com as Empresas Edwards e B. Braum para discutirem a parceria nos
eventos da SARGS
11 – Correspondência SARGS-0110/08 à Unicred. Assunto: solicita abertura da c/c da XX JARGS/2009
14 – 41ª news disponibilizando o módulo 25 da Aula Virtual
14 - Presidente conversou com colega de Santo Ângelo sobre situação da especialidade na região
15 – Presidente reuniu-se na SARGS com a empresa Edwards para discutirem sobre o curso de Monitorização
Hemodinâmica em Anestesia que será realizado em setembro/2008

15 – Diretoria participou no CREMERS da reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Anestesiologia e
Radiologia. Assunto: a falta de condições mínimas de segurança para a realização do ato anestésico
nos Serviços de Ressonância Magnética
16 – 42ª news enviada informando o prazo para as inscrições no IV Simpósio de Anestesia do Instituto
de Cardiologia de Porto Alegre
16 - Enviada aos sócios a 28ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
17 – 43ª news enviada sobre a votação para a escolha do Presidente de Honra da XX JARGS/2009
17 – 44ª news enviada sobre as eleições do CREMERS
17 - Correspondências SARGS-0110 e 0111/08 à RBS TV: Assunto: repúdio ao comentário do Sr. Paulo Sant’Ana no
Jornal do Almoço sobre anestesiologista dirigindo embriagado.
18 e 19 – Diretoria participou do IV Simpósio de Anestesia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre
19 – 6ª reunião da Diretoria da SARGS realizada no Restaurante Vila Olímpica – POA/RS
19 - Diretoria reuniu-se na SARGS para discutir sobre o Planejamento Estratégico
19 – Comissão Científica do 57º CBA/2010 reuniu-se na Tribeca Eventos para discutir sobre a
programação científica
22 – 45ª news enviada convidando os sócios para o III Simpósio de Anestesia de Membros do Hospital Mãe de Deus
28 – 46ª news enviada oferecendo custeio da inscrição para os sócios que têm interesse em participar do LASRA
29 – 47ª news enviada informando prazo das inscrições no III Simpósio de Anestesia de Membros do Hospital Mãe de
Deus
30 – 48ª news enviada informando sobre as inscrições no III Simpósio de Anestesia de Membros do Hospital Mãe de
Deus
30 – Diretoria reuniu-se na AMRIGS com a Comissão Organizadora da XX JARGS/2009 para discutir sobre a
organização da Jornada.
30 – 3ª Assembléia de Representantes Ordinária realizada na sede da AMRIGS
AGOSTO/2008
01 e 02 – Diretoria participou do III Simpósio de Anestesia de Membros do Hospital Mãe de Deus
01 – 49ª news enviada sobre a votação para a escolha do Presidente de Honra da XX JARGS/2009
07 – Reunião da Comissão Social do 57º CBA/2010 na sede da Tribeca
11 – Presidente e Diretor Financeiro reuniram-se na sede da SARGS com a Comissão de Finanças do 57º CBA/2010
11 – Correspondência SARGS-0125/08 a Unicred. Assunto: solicitando abertura da c/c do 57º CBA/2010
14 - Correspondência SARGS-0128/08 a SBA. Assunto: envia o quinto lote dos questionários recebidos do CREMERS
referente à pesquisa sobre a implantação das Resoluções CFM 1802/06 e CREMERS 005/07 nos hospitais do RS
15 - Vice-presidente participou da 39ª Jornada do Brasil Central em Brasília/DF
19 – 50ª news enviada convidando os sócios para participarem do Curso de Monitorização Hemodinâmica em
Anestesiologia
25 – Presidente reuniu-se na SARGS com a Empresa Abbott para discutirem sobre o workshop Gas Man
25 – Presidente reuniu-se com o Diretor Científico da AMRIGS para discutirem sobre a parceria para realizar eventos
científicos
27 – 51º news enviada disponibilizando o módulo 26 da Aula Virtual
27 – Comitê de Especialidade da Unimed-POA reuniu-se na SARGS para discutir sobre a CBHPM
27 – Correspondência SARGS-0133/08 ao CREMERS. Assunto: felicitações pela eleição dos novos Conselheiros
28 - Enviada aos sócios a 29ª Edição do Informativo Virtual da SARGS
29 – Reunião da Comissão Organizadora do 57º CBA/2010 na Tribeca Eventos
30 – Reunião da Comissão Financeira do 57º CBA/2010 na Tribeca Eventos
30 – Reunião da Comissão Científica do 57º CBA/2010 na Tribeca Eventos

SETEMBRO/2008
01 – Presidente reuniu-se na SARGS com o Comitê de Especialidade da Unimed-POA para discutirem sobre CBHPM
02 – 52ª news enviada informando sobre a parceria com o Hospital Moinhos de Vento
02 – Correspondência SARGS-0137/08 à Unimed-POA. Assunto: solicita reunião com o Comitê de Especialidade da
Unimed-POA
04 – 53ª news enviada convidando para o Curso de Monitorização Hemodinâmica em Anestesiologia
09 – Comissão Organizadora da XX JARGS reuniu-se na SARGS para definição do local sede da Jornada
10 – Presidente e Comitê de Especialidade da Unimed-POA reuniram-se na sede da Unimed-POA para discutirem
sobre a CBHPM
16 – Diretoria reuniu-se com a Sra. Claudete da Empresa Edwards para discutir a dinâmica do Workshop de Monitores
do Curso de Monitorização Hemodinâmica em Anestesiologia

19 e 20 – Diretoria participou do Curso de Monitorização Hemodinâmica em Anestesiologia realizado na sede da
AMRIGS
30 – Diretoria reuniu-se com a Sra. Mariana, jornalista da Enfato Comunicação Empresarial, para discutir sobre as
ferramentas de comunicação da SARGS
30 - 7ª Reunião da Diretoria realizada na sede da SARGS
30 – 4ª Assembléia de Representantes Ordinária realizada na sede da AMRIGS
OUTUBRO/2008
03 – 54ª news enviada convidando para a palestra “ Farmacoeconomia em Anestesia
e Farmacocinética relacionada à Anestesia Venosa Total” no Hospital Conceição.
07 – Vice-presidente participou da palestra ““ Farmacoeconomia em Anestesia e Farmacocinética
relacionada à Anestesia Venosa Total” realizada no Hospital Conceição
13 – 55ª news enviada convidando para o Jantar do Dia do Anestesiologista
16 – 56ª news enviada felicitando aos sócios pelo Dia do Anestesiologista
16 – 57ª news enviada informando sobre a candidatura a Assembléia de Representantes da SARGS
gestão 2009/2010
16 – Diretoria participou do jantar comemorativo ao Dia do Anestesiologista realizado na Galeteria
Sbardelotto em Porto Alegre, onde prestou homenagem aos sócios remidos.
27 – 58ª news enviada convidando aos sócios para a palestra “Avaliação pré-anestésica” no Hospital
Conceição
28 – Comissão Científica da XX JARGS e III Jornada de Dor da SARGS reuniu-se na SARGS para
discutir o programa científico.
31 – 59º news enviada informando paralização da SARGS no período de 03 a 07/11/08.
NOVEMBRO/2008
03 – postadas as cédulas de votação e a convocação das eleições/2009 para os sócios do interior e
Grande Porto Alegre.
04 – Presidente reuniu-se com a empresa Saavedra para discutir sobre a parceria no site da SARGS.
04 a 10 – Diretoria participou do 55º Congresso Brasileiro de Anestesiologia realizado em São
Paulo/SP.
06 – Enviada a 31ª Edição do Informativo Virtual da SARGS - Outubro de 2008.
13 – postada a convocação para a Assembléia de Eleições/2009 para os sócios da capital.
17 – Reunião da Comissão Organizadora da XX JARGS realizada na sede da SARGS.
17 – Reunião da Chapa candidata a Diretoria/2009 realizada na sede da SARGS
18 – 60ª news enviada informando que o II Simpósio Interdisciplinar da Clínica de Dor será realizado
em Caxias do Sul/RS
19 – 61ª news enviada convocando os sócios para a assembléia geral de eleições/2009
22 – Reunião da Comissão Organizadora do 57º CBA realizada na sede da Tribeca Eventos.
22 – Reunião da Comissão Científica do 57º CBA realizada na residência do Dr. Luiz Alfredo Jung.
25 – Vice-presidente reuniu-se em Caxias do Sul com o Laboratório Organon Schering para discutir
parcerias para 2009.
26 – Vice-presidente reuniu-se na Enfato Comunicação Empresarial com a Sra. Mariana – Jornalista
para discutir as ações de 2009.
26 – Presidente e Vice-presidente reuniram-se na sede da SARGS com a empresa Saavedra para firmar
parceria nos eventos de 2009.
26 – 5ª Assembléia de Representantes Ordinária realizada na sede da AMRIGS
27 – 62ª news enviada sugerindo artigo sobre ventilação líquida
29 – Vice-presidente participou do II Simpósio Interdisciplinar de Dor do Hospital Moinhos de Vento
realizado na UCS em Caxias do Sul/RS.
29 – Presidente participou do Curso itinerante sobre atualização em óxido nitroso voltado
especialmente para os CET.
DEZEMBRO/2008
03
03
04
07
15

–
–
–
–
–

63º news enviada convocando os sócios para a assembléia geral de eleições/2009
Assembléia Geral Ordinária – eleições/2009 realizada na sede da AMRIGS
64º news enviada informando horários especiais de atendimento
65º news enviada informando que não haverá expediente nos dias 08 e 09/12/08
66º news enviada informando nova resolução do CFM

16 – Presidente reuniu-se com o contador para discutir a situação financeira da SARGS
16 – Presidente reuniu-se com o Sr. Alexandre Santana da Unicred para discutir a implantação do novo
banco de dados
16 – 1º Reunião de Diretoria/2009 realizada na sede da SARGS
16 – 67ª news enviada desejando boas festas aos sócios
19 – 68º news enviada informando recesso de final de ano
24 - Enviada a 32ª Edição do Informativo Virtual da SARGS – novembro/dezembro de 2008.

