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É com enorme prazer que apresentamos a terceira edição da nossa 
Newsletter com o resumo  das recentes atividades da Academia, consoli-
dando uma consistente programação institucional, científica e cultural. 
A busca da atual gestão, com dez diretorias temáticas comprometidas, 
pretende envolver os confrades e confreiras e também compartilhar o 
conhecimento médico dos acadêmicos e dos nossos chamados Novos 
Talentos com a sociedade. Nesse caso, celebrando parceria mensal inu-
sitada com Zero Hora, jornal de maior circulação do Estado. 

Posse da diretoria com palestra 
sobre combate ao câncer

A diretoria da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM), conduzi-
da pelo presidente Luiz Lavinsky reeleito com os vices- presidentes Valter 
Duro Garcia e Luiz Roberto Stigler Marczyk, tomou posse na manhã de 28 
de maio em solenidade realizada de modo presencial no auditório do Cre-
mers e com transmissão em formato virtual através da plataforma Zoom. 

O ex- presidente Carlos Gottschall dirigiu os trabalhos da cerimônia ressal-
tando o compromisso ética da Academia consolidando seu papel de elo 
entre o mundo médico e a sociedade leiga. Lavinsky observou que a recon-
dução da gestão, reforçada pela unanimidade da aclamação, lhe permitirá 
contribuir ainda mais com a Academia, que é formada por mentes brilhan-
tes e caracterizada por um ambiente de companheirismo e amizade. 

O presidente ainda anunciou que há cinco vagas abertas para novos inte-
grantes da ASRM, entre acadêmicos, honorários e correspondentes. Tam-
bém lembrou que este ano a ASRM será a anfitriã e organizadora do IV En-
contro de Academias de Medicina do país. Entre os planos de gestão, está a 
ampliação dos polos regionais da ASRM com inclusão de universidades do 
interior. O site da entidade também será modernizado e para isto foi criada 
uma diretoria de publicações eletrônicas a cargo do acadêmico Jorge Neu-
man. 

Descendentes do pioneiro médico Sarmento Leite, patrono da cadeira 21, o 
acadêmico Rogério Sarmento Leite compareceu com o pai, Thiago Roberto 
Sarmento Lei, na posse da diretoria.
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Academia promove I Concurso 
de Contos sobre temas médicos

Através de sua diretoria cultural, a Academia Sul-Rio-Grandense de Medici-
na está promovendo o I Concurso de Contos sobre temas médicos. As ins-
crições, destinadas exclusivamente a estudantes de Medicina, estão abertas 
até o dia 11 de junho. O autor do melhor conto receberá o Prêmio Literatura 
da ASRM a ser anunciado no dia 12 de setembro. O segundo e o terceiro 
colocados receberão distinções de Menções Honrosas e, como o trabalho 
vencedor, os textos serão publicados em meio impresso ou virtual .

CULTURA

Escritoras gaúchas, das sombras à 
contemporaneidade midiática

Por ironia do destino, artimanhas da tecnologia 
ou mera coincidência promovida pelo acaso, a 
apresentação da professora da Escola de Huma-
nidades da PUCRS, Maria Eunice Moreira, intitula-
da “Figuras nas sombras, a escrita de mulheres do 
RS” adequou a própria palestrante à invisibilidade 
no formato remoto da live da Sessão Cultural da 
ASRM do dia 15 março. Mesmo sem a imagem da 
autora, subtraída da transmissão, a exposição não 
perdeu o brilho da erudição intelectual e do co-
nhecimento cultural da convidada – como anteci-
pou a acadêmica Miriam da Costa Oliveira, direto-
ra de Cultura da Academia, ao selecionar parte do 
consistente currículo da ex- diretora da Faculdade 
de Letras da PUCRS que possui 57 anos de magis-
tério, é autora de 50 livros e tem forte participa-
ção em bancas de mestrado (178) e de doutorado 
(114).

SESSÕES CULTURAIS

Presente para a Academia: obra sobre a história 
da Cardiologia no Brasil

No dia 11 de março, na sede da ASRM, o presi-
dente da Academia, Luiz Lavinsky, e a diretora 
cultural Miriam Oliveira receberam um presente 
que enriquece a biblioteca da entidade e orgu-
lha os colegas: é o livro “Bases históricas da Car-
diologia e desenvolvimento no Brasil”. Entregue 
pelo ex-presidente, professor e cardiologista Car-
los Antônio Mascia Gottschall, autor e também 
coordenador da publicação, o livro faz parte do 
projeto Memória da Cardiologia Brasileira e teve 
apoio de uma equipe de historiadores no traba-
lho de pesquisa e escrita, além de uma comissão 
composta por médicos membros da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 

LITERATURA

Parceria entre a ASRM e ZH

NOVOS TALENTOS
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Violência obstétrica, termo proibido 
que criminaliza a especialidade

Com a alegria do reencontro 
presencial expressa efusivamen-
te pelos acadêmicos, na manhã 
de 26 de março, a Academia 
Sul-Rio-Grandense de Medici-
na (ASRM) voltou a realizar uma 
reunião ordinária no auditório 
do CREMERS, transmitida tam-
bém de modo virtual, através 
do Zoom, constituindo um sis-
tema híbrido. Neste sentido, o 
presidente Luiz Lavinsky dirigiu 
o encontro presente na sala tra-
dicional das reuniões mensais, 
onde os acadêmicos estavam 
distanciados e com máscara, 
enquanto o diretor Científico e 
de Cursos, Sérgio de Paula Ra-
mos, coordenou, virtualmen-
te, a apresentação da palestra 
magna sobre o tema “Porque 
não devemos usar a expressão 
‘violência obstétrica’”, a cargo 
do professor de Ginecologia e 
Obstetrícia da UFRGS Sérgio 
Hofmeister de Almeida Martins- 
Costa.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Pesquisador alerta para a importância do 
diagnóstico precoce da doença de Alzheimer

A palestra do professor de Far-
macologia da UFRGS, Eduardo 
Zimmer, abordando o instigante 
tema “Novos Biomarcadores para 
a Identificação Precoce da Doença 
de Alzheimer” foi muito elogiada 
pelo sólido conteúdo científico e 
excelente didática, nas manifes-
tações dos participantes virtuais do Encontro de Ciência e Tecnologia da 
ASRM do dia 26 de abril . Mas mostrou, também, a dimensão da pesquisa de 
ponta que está sendo desenvolvida no Brasil, graças, sobretudo, a um grupo 
de jovens talentos que contribui para mudar conceitos na doença – apesar 
dos problemas que têm sido enfrentados no financiamento da pesquisa e 
na política de formação e captação de recursos humanos no país.

ENCONTROS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Acesse nosso site
http://academiademedicinars.com.br/

Inscreva-se no endereço do YouTube para acessar nossos vídeos na íntegra
https://www.youtube.com/channel/UC8CRURfl6j8BFhDMv1VbY1Q
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Após a posse, o oncologista chefe 
do Hospital Moinhos de Vento e 
professor da Fundação Ciências da 
Saúde, Sérgio Roithmann, fez uma 
elogiada exposição atualizando os 
avanços nas terapias no enfren-
tamento do câncer. “Estamos em 
guerra em um mundo novo que 
não é ficção científica”, acentuou 
ele, resgatando todo o arsenal his-
tórico de recursos para eliminar 
células cancerosas que, por vezes, 
devido a mutações voltam adapta-
das para repetir os danos.

AVANÇOS CONTRA O CÂNCER
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A importância das poetas negras 
das Américas e da África

A Sessão Cultural da ASRM do dia 17 de maio, transmitida em formato virtu-
al pela plataforma Zoom a partir das 18h, recebeu a escritora, poeta, edito-
ra, psicanalista e colunista do jornal Zero Hora, Eliane Marques abordando 
a temática Poesia Amefricana – que envolve a produção literária de poetas 
negras da África e das Américas em construção com a convergência das 
suas heranças culturais e civilizatórias.
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Nanotecnologia nos fármacos a favor da vida

Com cerca de 50 medicamentos produzidos em nanoescala – em escala atô-
mica e molecular – a aplicação da nanotecnologia na farmacologia comple-
ta 27 anos de concreta realidade. E, nestes tempos de pandemia da Covid 
19, o uso desta tecnologia registra a elaboração de duas vacinas, pela Mo-
derna e Pfizer oferecidas no mercado de nanotecnologia -que movimenta 
mais de 3 milhões de dólares, projetando dobrar este valor em 2025.

Se essa utilização já é tão positiva, o futuro certamente reserva imensas pos-
sibilidades de avanços tecnológicos práticos, como demonstrou o profes-
sor e pesquisador Josimar Eloy, da faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal do Ceará na noite de 29 de março durante a primeira reunião de 
Ciência e Tecnologia da ASRM em 2022, conduzida pelo diretor da área, aca-
dêmico Roberto Giugliani.
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Encontro histórico reelege diretoria 
com retomada presencial

Uma imagem colhida durante a reeleição da chapa liderada pelo presidente 
Luiz Lavinsky, na reunião ordinária deste dia 30 de abril, carrega a importân-
cia de um registro documental único na história da Academia Sul-Rio-Gran-
dense de Medicina (ASRM)..A cena fixada pela câmera fotográfica mostran-
do os presentes de mãos erguidas, legitimando, por aclamação unânime,os 
eleitos para mais um ano de mandato, testemunhou o primeiro encontro 
inteiramente presencial dos acadêmicos no RS, após o início da vigência das 
medidas sanitárias restritivas impostas pela pandemia da Covid 19 no início 
de 2020. Passados dois anos de isolamento físico, limitados às comunica-
ções distanciadas das lives virtuais, confrades e confreiras puderam, enfim, 
se reencontrar no auditório do Cremers.no dia derradeiro do mês, com mo-
mentos celebrados no tom de confraternização costumeiro e de confessada 
emoção. O anfitrião e presidente do Cremers, Carlos Sparta de Souza, pro-
nunciou-se reafirmando a importância da parceria com a ASRM que “sem-
pre tem voz dentro do Conselho e de outras entidades médicas”. 

A palestra magna, sob responsabilidade da 
acadêmica Ana M. B. Menezes, fechou a pro-
gramação com o tema da “Saúde Materno- 
Infantil, três décadas de coortes em Pelotas”. 
A professora da UFPEL fez um resgate de pes-
quisa epidemiológica iniciada em 1982, ten-

do ela acompanhado as trajetórias de mães e filhos em coortes de nasci-
mento em 1993, 2004 e 2015.
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ASRM participa de evento sobre trajetória 
médica de Moacyr Scliar

EVENTO
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O evento de apresentação do livro “Moacyr Scliar: Medicina, Saúde Pública e 
História” na data de aniversário de 85 anos do escritor, no dia 23 de março, na 
sede da Amrigs, contou com a presença do Acadêmico Valter Duro Garcia, 
vice presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM), repre-
sentando o presidente Luiz Lavinsky, ausente por motivo de força maior.

A ASRM apoiou institucionalmente a apresentação do livro de autoria do 
Acadêmico Germano Mostardeiro Bonow. Além de Duro Garcia, do autor 
e do anfitrião, presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Jr, participaram da 
cerimônia o ex- secretário estadual da Saúde e ex-governador Jair Soares e 
a professora Judith Scliar, esposa de Moacyr durante 47 anos.

LEIA MAIS ASSISTA AO VÍDEO

Acadêmico Schwartsmann participa de Feira do 
Livro de Buenos Aires

O acadêmico Gilberto Schwartsmann participou, no dia 15 de maio, da 46° 
Feira do Livro de Buenos Aires, apresentando seu livro “Max e os demônios”. 
Na obra, ele brinca com a desconstrução do gênero romance, criando um 
autor-narrador-personagem que conduz o leitor a uma grande aventura in-
telectual.

LITERATURA

Fotógrafo relembra 45 anos de carreira

No dia 18 de abril, o convidado da 
Sessão Cultural foi o fotógrafo Luiz 
Eduardo Achutti, que falou sobre o 
tema “Fotos que Vivi. 45 anos de Fo-
tografia (em 2020).
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AGENDA

Correio do Povo repercute posse da diretoria da ASRM

ACADÊMICOS NA IMPRENSA
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http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-ordinaria-da-asrm-posse-da-diretoria-com-palestra-sobre-combate-ao-cancer/
http://academiademedicinars.com.br/registros/presente-para-a-academia-obra-sobre-a-historia-da-cardiologia-no-brasil/
http://academiademedicinars.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC8CRURfl6j8BFhDMv1VbY1Q
http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-de-ciencia-e-tecnologia-da-asrm-pesquisador-alerta-para-a-importancia-do-diagnostico-precoce-da-doenca-de-alzheimer/
https://www.youtube.com/watch?v=Ac-XFgAivxE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jgIyp1F1MrI&t=6s
http://academiademedicinars.com.br/registros/asrm-cultural-academia-promove-concurso-literario-para-estudantes-de-medicina/
http://academiademedicinars.com.br/registros/sessao-cultural-da-academia-escritoras-gauchas-das-sombras-a-contemporaneidade-midiatica/
https://www.youtube.com/watch?v=3nYao6pxrxQ
http://academiademedicinars.com.br/registros/sessao-cultural-da-asrm-a-importancia-das-poetas-negras-das-americas-e-da-africa/
http://academiademedicinars.com.br/registros/parceria-asrm-e-zh-edicao-3-maio-de-2022/
http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-de-ciencia-e-tecnologia-da-asrm-nanotecnologia-nos-farmacos-a-favor-da-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=F8O1SkLhBEk&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=SExwtBMCVCI
http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-volta-ao-auditorio-mas-encontro-ainda-e-hibrido-violencia-obstetrica-termo-proibido-que-criminaliza-a-especialidade/
https://www.youtube.com/watch?v=egBfm1Bgstg&t=117s
http://academiademedicinars.com.br/registros/asrm-participa-de-evento-sobre-trajetoria-medica-de-moacyr-scliar/
http://academiademedicinars.com.br/registros/reuniao-ordinaria-da-asrm-encontro-historico-reelege-diretoria-com-retomada-presencial/
https://www.youtube.com/watch?v=9AWbFrYhgbQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=IRj-HJ-egBs
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/luiz-lavinsky-%C3%A9-empossado-para-mais-um-ano-%C3%A0-frente-da-academia-sul-rio-grandense-de-medicina-1.830079

