
 
 
 
 
 
 
 

Relatório SOCIGERS 2006 
 
DIRETORIA  
Durante Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de novembro de 2005, quando houve 
prestação de contas da gestão anterior, foram empossados : 
Presidente    Leandro Totti Cavazzola 
Diretor Administrativo  Fernando Antonio Santos Figueiredo 
Diretor Cultural e Científico Ricardo Breigeron 
Diretor Financeiro   Roberto Menegotto 
Diretor de Divulgação  Renato Souza da Silva   
   
REPRESENTAÇÃO  
A SOCIGERS se fez representar, neste ano, junto à AMRIGS em diversas atividades, 
destacando-se: 
- Reuniões do Conselho de Representantes (Diretor Administrativo); 
- Diretoria Científica da AMRIGS com Sociedades das especialidades Médicas, que 
resultou na Universidade Corporativa / Programa de Educação Continuada para 
divulgar conhecimentos científicos e capacitar profissionais da saúde para a prática 
assistencial, fomentar a atualização científica, o intercâmbio de experiências e a integração 
profissional entre Médicos, outros profissionais da saúde e acadêmicos(Presidente e Diretor 
Científico); 
- Curso sobre Tributação das diversas formas Societárias utilizadas pelos 
profissionais médicos, para esclarecimentos sobre a otimização dos custos tributários, bem 
como avaliação da viabilidade da constituição e manutenção, ou  não, de uma pessoa 
jurídica (Contadora da SOCIGERS). 
Também representamos os Cirurgiões nas diversas solenidades por ocasião do Dia do 
Médico, Câmara Municipal de P. Alegre, CREMERS, etc. 
 
QUADRO SOCIAL  
Contamos, atualmente, com 203 associados, cinco deles eleitos Sócios Honorários : 
Edgar Diefenthaeler, Fernando Carneiro Becker, Luiz Rohde, Marcos Nestrovski e Telmo 
Kruse.   
 
LIVRO 
Intitulando-se Condutas em Cirurgia Geral, de autoria dos sócios da SOCIGERS e com a 
assessoria da ARTMED EDITORA S.A., estamos organizando a edição de um livro, a ser 
lançado no mês de setembro de 2007, durante a JACAD, provavelmente em Gramado, na 
qual estarão presentes Cirurgiões de destaque internacional e participantes dos países 
vizinhos e de todo o nosso país. O livro abordará Princípios de Cirurgia Geral, enfoque 
especial sobre a Cirurgia do Aparelho Digestivo e aspectos relacionados às áreas de 
atuação do Cirurgião Geral (cirurgia laparoscópica, bariátrica e oncológica). 



EVENTOS 
 
25/março, sob a Coordenação do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Mãe de Deus, 
realizamos Seminário Hérnia Inguinal, com os seguintes temas e palestrantes :Revisão 
Anatômica = Dr. Leandro Totti Cavazzola, Técnica Cirúrgica com plug and patch – Gilbert – 
Perfix Plug = Dr. André Luiz Moreira da Rosa, Técnica Cirúrgica com tela tridimensional – 
PHS = Dr. Marcus Reusch, Anestesia para hernioplastia inguinal – sedação – anestesia 
local = Dr. Marcus Aguzzoli e Apresentação de Telas Cirúrgicas – Ethicon – Bard = Fábio 
Flores. 
 
26/abril, no Hospital São Lucas, o 1° Simpósio sobre Neoplasias Gástricas – 
PUCRS/SOCIGERS, com o Dr. Raul Pruinelli como Moderador e tendo como debatedores 
os Drs. Cleber Dario Pinto Kruel e Hamilton Petry de Souza, contando com os seguintes 
temas e palestrantes : Diagnóstico histológico diferencial das Neoplasias Gástricas 
= Dr. Vinícius Duval da Silva, Estado atual do tratamento do GIST =  Dra. Sheila 
Schuch Ferreira, Tratamento do Adenocarcinoma Gástrico Precoce = Dr. Antônio 
Carlos  Weston, Tratamento do Adenocarcinoma Gástrico avançado = Dr. Marcelo 
Garcia Toneto. 
 
10/maio - evento conjunto com o Hospital Divina Providência, com o tema Cirurgia da 
obesidade : uma experiência de 2.000 casos, pelo Dr. Daoud Nasser 
30/junho - atividade científica anual conjunta com o Hospital Ernesto Dornelles, sobre 
Tumores Periampulares, tendo como debatedores Alessandro Bersch Osvaldt, Aljamir 
Duarte Chedid, Ismael Maguilneck, Ricardo Breigeiron e Wilson Madeira, com coquetel 
oferecido pela B&V Distribuidora e pelo Laboratório Ethicon Johnson. 
 
4/5 de agosto, no Fundaparque, em Bento Gonçalves = SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DO 
APARELHO DIGESTIVO = XXIII JACAD – Jornada de Atualização em Cirurgia do Aparelho 
Digestivo e XXII Fórum de Debates em Cirurgia Geral, pela SOCIGERS e pelo CBC/RS; II 
Simpósio de Cirurgia Bariátrica, pela SBCB/RS; III Simpósio de Atualização do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia Digestiva, pelo CBCD; IV Congresso Gaúcho de Gastroenterologia e 
Endoscopia, XI ENDOGASTRO, I Jornada de Gastroenterologia Pediátrica e I Congresso 
Gaúcho de Hepatologia, pela SGG e pela SOBED/RS; e V Curso de Atualização de 
Enfermagem em Endoscopia Digestiva, pela SOBEEG. Este foi o maior evento realizado no 
Sul e contou com a participação de mais de 700 inscritos, destacando-se cinco convidados 
internacionais. 
 
27e28/out., atividade do PEC/UNIAMRIGS, sobre Emergências Médicas, com a 
participação dos nossos representantes junto à AMRIGS e associados Drs. João Vicente 
Bassols, na abertura do evento e Ricardo Breigeiron = Emergência em Cirurgia Geral – 
Abdome agudo / Hemorragia Digestiva. 
 
31/out., no Hospital Nossa Senhora da Conceição, atividade conjunta com a Gerência de 
Ensino e Pesquisa = GEP – COREME – Programa de Cirurgia Geral, sob a coordenação do 
Dr. Raul Pruinelli e tendo como Moderador o Dr. Elmes Andreis, ambos do HNSC, Mesa-
Redonda sobre Abdomen Agudo – Perfurativo = Dr. Julio Campos (HNSC), Obstrutivo = 
Dr. Oly Corleta (HCPA/HMV) e Inflamatório = Dr. Ricardo Breigeiron (HSL/HPS); 
 



 
17/nov., no Anfiteatro do Hospital Mãe de Deus, com o Serviço de Cirurgia Geral daquele 
HJospital e em conjunto com CBC/RS e com apoio da Altana Pharma Ltda., que ofereceu o 
lanche, palestra do Dr. Antônio Carlos Gruber sobre A importância da Avaliação 
Manométrica no Pré-operatório da Cirurgia de Esfôfago; 
 
21/nov., no Restaurante Calamares, Encontro com Entidades, pelo Porto Alegre 
Convention & Visitors Bureau, para apresentar seu trabalho de captação e realização de 
eventos sem custos aos proponentes. 
 
28/nov. – Reunião mensal da SOCIGERS no HCR, sobre Trauma, com os seguintes 
temas e palestrantes: Trauma Cervical = Dr. Raul Pruinelli (HNSC/HPS), Tratamento não-
operatório na Cirurgia do Trauma = Dr. Leandro Dias Gomes, Síndrome Compartimental 
Abdominal / Controle de Danos = Dr. Átila Varela Velho, Toracotomia na Sala de 
Emergência = Dr. Charly Fernando Genro Camargo. 
 
SECRETARIA  
Sede conjunta com o CBC/RS = Capítulo RS do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
conforme acordo de ambas entidades, que dividem as despesas. 
Uma vez que nossos dois computadores, adquiridos há cerca de dez anos, apresentavam 
problemas, sendo o disco rígido de um deles não mais recuperável, efetuamos a compra 
de equipamentos para melhorar o desempenho de um deles e fizemos adaptação do outro 
com as peças ainda aproveitáveis.  
 
TESOURARIA  
Anexamos relatório financeiro, encerrado em 30/10/2006, onde consta a disponibilidade 
financeira de R$ 28.362,98 e cabe-nos ressaltar, entretanto, que neste valor está incluído 
o lucro da JACAD, a ser dividido com as entidades da Gastroenterologia, após contabilizado 
o valor de um patrocínio, ainda não recebido, e lançadas as despesas pagas em novembro, 
o valor devido à firma de assessoria e o custo da contabilização do evento. 
Não houve aumento no valor da anuidade, que desde 2002 permanece de R$ 130,00 
para pagamento integral antecipado ou quitação em duas parcelas de R$ 75,00 mais as 
taxas bancárias, em cobrança pela UNICRED, oferecendo-se, novamente, a isenção de 
taxa de inscrição na JACAD para sócios em dia. Os sócios Acadêmicos e Residentes estão 
isentos da contribuição anual, que é opcional para os Sócios Honorários da SOCIGERS e 
para os nossos associados que sejam Sócios Jubilados da AMRIGS.  
 
Este é o relatório, que submetemos à apreciação dos associados, juntamente com os 
balancetes, documentos contábeis e de secretaria, os quais se encontram à disposição dos 
interessados, para exame. 
 
Porto Alegre, 28 de novembro de 2006. 
 

Leandro Totti Cavazzola - Presidente SOCIGERS 
 

  


