
 

 

LISTA DAS ATIVIDADES DE 2010 

 

1. V Simpósio da ARELA-RS em 08 de maio; 

2. Divulgação da ARELA-RS feita pelo Dr. Marrone no Programa Vida e Saúde em 08 

de maio; 

3. Participação da Fisioterapeuta Leila Ortiz (Presidente da ARELA-RS) e do 

neurologista Carlo Domênico Marrone(Diretor Técnico Científico da ARELA-RS) no 

canal UNITV – Programa Entrevistas e Debates em 13 de maio; 

4. Participação na AÇÃO ENTRE AMIGOS em 15 de agosto; 

5. Participação da Fisioterapeuta Leila Ortiz, presidente da ARELA-RS no Programa 

Comando da Cidade, canal 11 da NET em 18 de agosto; 

6. Divulgação do Brechó da ARELA-RS no caderno Vida do Jornal Zero Hora (25 de 

setembro) e no Jornal Diário Gaúcho (24 de setembro); 

7. Brechó da ARELA-RS em 26 de setembro;  

8. Divulgação do Brechó da ARELA-RS no caderno Vida do Jornal Zero Hora (16 de 

outubro) e no Jornal Diário Gaúcho (15 de outubro); 

9. Participação da Presidente da ARELA-RS, Leila Ortiz, no IX Simpósio Brasileiro 

sobre DNM/ELA; 



10. Brechó da ARELA-RS em 17 de outubro; 

11. Doações de medicamento RILUTEK durante o ano; 

12. Doações da alimentação TROPHIC BASIC no segundo semestre do ano; 

13. Empréstimos de cadeira de rodas, cadeira de rodas para banho, colchão piramidal, 

ambus, aparelhos aspirador, entre outros durante o ano; 

14. Confecção da Carteirinha da ARELA-RS; 

15. Parceria com MEDEX (Venda de medicamentos ou perfumaria com 3% de 

desconto para pacientes, familiares e associados da ARELA-RS); 

16. Parceria com INSTITUTO CONTEMPORÂNEO (Atendimento psicoterápico para 

pacientes, familiares e associados da ARELA-RS, com descontos especiais para os 

cadastrados); 

17. Parceria com AIR LIQUIDE (Venda ou aluguel de aparelho BIPAP, ou outros 

aparelhos, com cotação especial para pacientes de ELA cadastrados na ARELA-

RS); 

18. I Encontro de Familiares e Pacientes de ELA em 18 de dezembro; 

 

Obs.: 

 Uma vez ao mês os integrantes da ARELA-RS reúnem-se na sede para 

discutir sobre os trabalhos realizados e a serem realizados pela associação. 

 Em meses de eventos, os encontros são realizados com maior frequência.  

 O site é atualizado no mínimo três vezes ao mês. 

 A Equipe da ARELA-RS aceita sugestões para as próximas atividades. 


