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No dia 4 de março, nas dependências da

AMERGS, foi realizada a Assembleia

Geral da entidade, para prestação de contas

da gestão 2015/17 e realização das eleições

para o próximo período.

Foram destacados os avanços obtidos pela

associação, como o grande crescimento do

número de associados, o aumento do

número de turmas dos cursos, as melhorias

estruturais em nossa sede, como a organização da secretaria, com aquisição de

computador, impressora, disponibilização de WiFi, sistema de projeção e de

som fixos na sala de aula principal e a contratação de uma funcionária com

horário regular para atendimento ao público. Além dos aspectos materiais,

ressaltou-se o desenvolvimento dos trabalhos em plena harmonia, permitindo

uma plena identificação com a proposta do ideal médico-espírita que

esposamos. Num clima de fraternidade, com a indicação favorável do

Conselho Fiscal, aprovou-se as contas da instituição e procedeu-se a

aclamação da chapa única para continuidade dos trabalhos na Gestão 2017-

19. A diretoria ficou assim constituída:

Presidente: Paulo Rogério Dalla Colletta de Aguiar

Vice-Presidente: Alethea Sperb

Tesoureira: Anahy Fagundes Fonseca

Segundo-Tesoureiro: Débora Lima

Secretário: Carlos Eduardo A. Durgante

Segundo Secretário: Ana Rosa Ponzoni

Conselho Fiscal: Gilson Luis Roberto, Guadalupe Amaral e Emanuel Burk

dos Santos
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Seminário AMERGS 2017

Sob o título “Espiritismo em Ação: Conhecer para Servir”, damos

início a organização deste evento que será realizado nos dias 7 e 8 de

outubro, no Hotel Embaixador. Com uma estimativa de público de

500 pessoas, este evento terá como objetivo dedicar-se ao debate e a

capacitação de voluntários para o trabalho prático no terreno da

caridade e do auxílio aos necessitados. Com os palestrantes Roberto

Lúcio Vieira de Souza, vice presidente da AME-Brasil, Sérgio

Lopes, da AME-Pelotas e Gilson Luis Roberto, presidente da AME-

Brasil, além de vários outros convidados de fora do estado, a

AMERGS organizará 3 cursos de capacitação para o trabalho na

prevenção ao aborto, na Capelania Espírita e na atenção aos

dependentes químicos. Reserve sua agenda para estar conosco nesse

final de semana e aguarde maiores informações e programação

completa em breve.
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Workshop para profissionais de saúde. Faça já sua 

inscrição – vagas limitadas
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Há cerca de 4 anos, a AMERGS tem constituído um grupo

de trabalhos mediúnicos e de estudos espíritas denominado Núcleo

Irmãos de Boa Vontade Ernesto Muller, vinculado ao Departamento

Espiritual da instituição. Ao longo do primeiro semestre de 2017,

iniciar-se-á gradativamente a abertura dos trabalhos para atendimento

espiritual ao público, com palestras e passes, libertação espiritual e

atendimentos à saúde. Os atendimentos abertos ocorrerão nos seguintes

dias e horários:

Quartas-feiras a partir das 19h e 30min.

Sextas-feiras a partir das 16h.

Para maiores informações, entre em contato com nossa secretaria.

Mensalidades/anuidade  

Os valores para contribuição dos associados da

AMERGS permanecerão os mesmos no ano de 2017: 50 reais

mensais para os sócios efetivos e 30 reais mensais para os sócios

cooperadores. Aqueles que preferirem quitar sua anuidade ainda

tem 10% de desconto. Mantenha sua contribuição em dia, pois ela é

muito importante para a manutenção e ampliação de nossas

atividades. Lembramos que aqueles associados que iniciaram o

pagamento das mensalidades pelo site no ano passado, precisam

realizar novamente o mesmo procedimento em 2017, pois a

operação vale por 12 meses. (referente ao parcelamento da anuidade

em 12X). Qualquer dúvida entre em contato conosco por email ou

telefone.
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Encontros de Cine-Debate

Durante o ano de 2017

o Departamento de Comunicação

da AMERGS, e em parceria com

a Sociedade Espírita Caminho da

Luz, realizarão ENCONTROS

DE CINE-DEBATE.

Temas relativos à Dependência

Química, aos Conflitos da

Transição da Infância para a

Adolescência, ao Aborto, à

Solidariedade e à Empatia, à

Diversidade Sexual, ao Suicídio,

à Doença de Alzheimer, à

Resiliência, entre outros serão

debatidos.

Próximo Encontro
Os encontros são

sempre nas terças-feiras

à noite, das 19h30min

às 21h30min e são

abertos ao público.

Solicita-se para quem

puder que contribua

com 1kg de alimento

não perecível.

End: Av. Bento

Gonçalves, 1209,

Partenon. POA
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Lançamentos de livros da AME-Brasil 

Editora e autores da AME-RS no 

MEDNESP/2017

Estarão à venda na sede da AMERGS a partir de julho.



Pág.6 Encontros Fraternos

Participe dos Encontros Fraternos, aberto ao público.


