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HISTÓRIA 
  
 A SOCIEDADE DE CIRURGIA, unindo, desde 1936, os especialistas em Cirurgia, nas 
diversas áreas, liderou a idéia de organizar uma entidade de defesa da classe médica gaúcha, 
que congregasse os profissionais em exercício da Medicina neste Estado, e, em 27/10/1951, 
sob a presidência do Dr. Bruno Marsiaj, fundiu-se com a Sociedade de Medicina de Porto 
Alegre, presidida pelo Dr. Paulo Tibiriçá, do que resultou a AMRIGS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA 
DO RIO GRANDE DO SUL, promovendo, ainda naquele ano, a primeira JORNADA SUL-
RIOGRANDENSE DE CIRURGIA. Neste ano de 2011, então, comemoramos os 60 anos da 
AMRIGS.  
 Em 1977 foi instituído o Departamento de Cirurgia da AMRIGS, tendo os 
Especialistas de todas as áreas cirúrgicas permanecidos na condição de filiados a esse 
Departamento até o ano de 1991, quando, com o nome de SOCIEDADE DE CIRURGIA 
GERAL DO RIO GRANDE DO SUL (SOCIGERS), foi fundada uma entidade, com registros de 
personalidade jurídica, para integrar somente os especialistas em Cirurgia Geral.   
 A AMRIGS cedia local, para guarda de documentos, e uma secretária, para assessorar as 
entidades independentes, como a nossa, até ser construído o prédio que se destinaria ao 
Centro de Eventos AMRIGS e às sedes de algumas Sociedades de Especialidades Médicas que 
adquiriram, com recursos próprios, o direito de alí se instalarem, ressarcindo os custos de 
manutenção e zeladoria. 
 No final do ano 1997, com a parceria do Capítulo RS do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, foi inaugurada a secretaria conjunta, dividindo-se todas despesas pelas duas 
entidades, até hoje.  
 
 
DIRETORIAS  
 
 A primeira Diretoria desta Sociedade, eleita há 20 anos, foi presidida por Charly 
Fernando Genro Camargo, idealizador da sigla e do logotipo SOCIGERS, tendo Antonio 
Jader Brodbeck como Diretor Administrativo, Juarez Fogliato como Diretor Científico e 
Alberto Salguiero Molinari como Diretor Financeiro. 
A composição das demais Diretorias segue em separado (anexo 1).  
 Em 09/11/2009 foi eleita e empossada a atual (décima) gestão composta pelos 
seguintes sócios: 
Presidente    Artur Pacheco Seabra 
Diretor Administrativo  Gerson Junqueira Júnior 
Diretor Cultural e Científico Oly Campos Corleta 
Diretor Financeiro   José Eduardo Queiroz de Carvalho 
Diretor de Divulgação  Carlos Frota Dillenburg 
  
 
 



 Na data desta prestação de contas, após processo eleitoral que hoje se encerra, tomarão 
posse os Sócios que se candidataram para administrar a Sociedade pelos próximos dois anos : 
Presidente    Gerson Junqueira Júnior 
Diretor Administrativo   Oly Campos Corleta 
Diretor Cultural-Científico   José Eduardo Queiroz de Carvalho 
Diretor Financeiro    Carlos Frota Dillenburg 
Diretor de Divulgação  Plínio Carlos Baú 
 
 
D.A.SOCIGERS = DEPARTAMENTO ACADÊMICO 
  
 O Departamento Acadêmico desta Sociedade, criado em abril/2002, na gestão liderada 
por Luiz Alberto De Carli, realizou diversas atividades até 2003 e, reativado em 2007, 
compõem-se de Universitários e de Representantes das Escolas de Medicina de Porto Alegre e 
dos demais Cursos deste Estado, em um movimento de integração entre essas Faculdades e a 
SOCIGERS, além de proporcionar o contato dos Acadêmicos com o meio cirúrgico, através de 
Cursos, eventos e oportunidades de assistir cirurgias ao vivo. 
 Nesta gestão integram a Diretoria do D.A.SOCIGERS: 
Presidente (jan./jun.2010)    Ramon Ruschel Rosa  UFCSPA  
Diretor Admin. no exercício da Presidência Télio Castro Fróis   PUCRS  
Diretor Científico      Bruno Ismail Splitt  UFRGS 
Diretor Financeiro      Rafael Kaiber da Silva  ULBRA 
Diretor de Comunicação    Marcelo Rocha Cardozo  PUC-RS 
Colaboradores :    João Alfredo Diedrich - Liga de Cirurgia  UFCSPA  
     Lia Ali - Liga de Cirurgia e de Videocirurgia  PUC-RS 
 Essa administração, além de promover diversos Cursos, reformulou o Regimento Interno, 
apoiou as atividades das Ligas de Cirurgia das Universidades Gaúchas, em um movimento de 
integração com o D.A.SOCIGERS, e recebeu os seguintes Acadêmicos de Medicina candidatos à 
direção desse Departamento nos próximos dois anos : 
Presidente 
Diretor Administrativo 
Dretor Científico 
Diretor Financeiro 
Diretor de Comunicação 
Representantes e Colaboradores serão indicados posteriormente.  
 
 
REPRESENTAÇÃO 
  
 A SOCIGERS se fez representar junto às seguintes entidades : 
 
- AMRIGS/CREMERS/SIMERS  
 A Comissão de Honorários Médicos do Rio G. do Sul , integrada por representantes 
dessas 3 entidades representativas da classe médica em nosso Estado, recebeu a colaboração 
ativa da SOCIGERS, dentre as Sociedades de Especialidades Médicas, nos assuntos que se 
referiam aos convênios, aos credenciados, aos valores das CH e às tabelas utilizadas, bem 
como outras participações, destacando-se debates relacionados à remuneração médica, para 
servir de base a estudos da AMB, CFM e FENAM. 
 Reunida a Diretoria da SOCIGERS com a do CBC-RS, após análise criteriosa dos 
procedimentos constantes na CBHPM, com suas correspondentes remunerações, relativos à 
especialidade que esta Sociedade representa, foram identificadas discrepâncias na equiparação 
de procedimentos de portes cirúrgicos semelhantes, demonstrando inadequada hierarquização 



dos diferentes tópicos e, consequentemente, de suas remunerações. É consenso que se impõe 
ampla revisão e adequação dos portes dos procedimentos constantes no documento. Para 
podermos desenvolver este trabalho chamou-se à participação, também, as Sociedades de 
Colo-Proctologia e de Cirurgia Pediátrica, visto seus procedimentos constarem no mesmo 
segmento dos tópicos de Cirurgia Geral. Com a intenção de obter o melhor resultado possível 
de nosso trabalho, solicitamos prazo maior a fim de passar à Comissão um instrumento que 
possibilite a busca de justa remuneração, na defesa dos interesses da classe médica, em 
especial de nossa especialidade. 
 
- AMRIGS 
Conselho de Representantes, através de representante da SOCIGERS; 
Comitê Científico AMRIGS / CREMERS, sempre com a nossa representação.  
- IVS - Instituto Vida Solidária, alteração de Estatuto e promoções para Saúde Popular. 
 
- CREMERS 
Câmara Técnica de Cirurgia Geral e outras reuniões e eventos, a convite do Conselho, 
sempre com a participação dos membros da Diretoria da SOCIGERS, representando os 
Cirurgiões deste Estado.  
 
- UNIMED  
Comitê da Especialidade de Cirurgia Geral  
 Os sócios Artur Pacheco Seabra, Carlos Alberto Cabeda Fischer, Leandro Totti Cavazzola 
e Plínio Carlos Baú são os representantes dos Cirurgiões deste Estado junto àquela Cooperativa. 
 Juntamente com o CBC/RS, a SOBRACIL e a SBCBM, a SOCIGERS vem, desde o ano 
passado, batalhando para criar condições para o retorno das autorizações de procedimentos de 
alto custo, por via videolaparoscópica, notadamente as Cirurgias Bariátricas.  
 Também junto aos fornecedores de materiais de alto custo estamos atuando.  
 Grupos de Trabalho foram instituídos para demonstrar as vantagens das Cirurgias 
Minimamente Invasivas, entre elas a diminuição dos custos dos procedimentos.  
 
- CETS  
 Em reunião realizada com seu State Faculty, Átila Velho, nosso associado, junto com os 
colegas Miguel Nácul e Artur Seabra, estudaram formas de inserir o CETS nas atividades da 
nossa Sociedade e da SOCIVERS, com novas atividades de treinamento em Videolaparoscopia.  
 
- SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA 
H. São Lucas - PUC - Em março/2010, a convite do Chefe do Serviço, Dr. Plínio Baú, presidiu 
a abertura de sessão científica o Presidente da SOCIGERS. Na ocasião o Prof. Delta Madureira 
Filho recebeu o título de Professor Visitante da Faculdade de Medicina da PUCRS. 
H. Cristo Redentor - Em abril/2010, juntamente com o CETS, a SOCIGERS, pelo seu 
Presidente, se fez representar na abertura oficial das atividades do Serviço de Residência em 
Cirurgia do Trauma daquele Hospital, sob a coordenação dos sócios Eduardo Chaise Didoné e 
José Eduardo Queiroz de Carvalho, tendo este feito a abertura da sessão. 
 
 
QUADRO SOCIAL  
 
 Encerramos 2011 com 230 associados, entre Fundadores, Honorários, Efetivos e 
Residentes em Cirurgia Geral, já subtraídos os Sócios que solicitaram demissão ou faleceram.  
 Ingressaram, neste ano, como  
SÓCIOS EFETIVOS: Norberto Luis Campos Martins, Rodrigo Koprovski Menguer  e 
Roberto Viña Coral. 



SÓCIOS UNIVERSITÁRIOS: entre os Acadêmicos provenientes dos Cursos de Medicina das 
onze Universidades deste Estado : FUCS, FURG, PUC-RS, UCPEL, UFCSPA, UFPEL, UFRGS, 
UFSM, ULBRA, UPF e Universidade de Santa Cruz. 
 Destacamos, ainda, homenagem especial aos Drs. LORENO BRENTANO e DIRCEU 
CAETANO FERLIN, como reconhecimento pela valiosa contribuição à Cirurgia gaúcha, tendo 
sido entregue placa comemorativa aos homenageados.  
 
  
DIVULGAÇÃO 
 
- www.socigers.org 
 O site da SOCIGERS foi mantido atualizado, divulgando-se todas as nossas atividades, 
bem como as conjuntas com o CBC/RS e com as nossas co-irmãs, além do evento anual com o 
Hospital Ernesto Dornelles. Também divulgamos eventos de outras entidades médicas, 
hospitalares e universitárias, além de cursos e congressos da área cirúrgica, em âmbito 
estadual, nacional e/ou mundial, aos quais fomos solicitados a dar apoio, além dos que chegam 
ao nosso conhecimento, através da informação que nos são enviadas pelas promotoras.  
 Após pesquisa junto aos associados, foram inseridos o nome e os dados dos sócios que 
assim autorizaram, em um GUIA MÉDICO, para pesquisa dos Cirurgiões filiados à SOCIGERS. 
 
- Informativo 
 O primeiro número do Informativo da SOCIGERS, de duas páginas, foi lançado em 
dezembro/2009, com as colunas "Mensagem da Diretoria", "Sugestão de Leitura do 
Mês", "Boas Práticas Médicas" e notícias sobre eventos.  
 A partir do segundo o custo passou a ser patrocinado pela Jomhédica-BhioSupply.  
 O número três, em quatro páginas, trouxe, também, um artigo sobre "A formação do 
Cirurgião Geral", escrito pelo nosso ex-Presidente Leandro Totti Cavazzola.  
 E o quarto número abordou o tema "Bioética". 
 
 
LIVROS  
 
- Condutas em Cirurgia Geral  
 Organizado pela gestão anterior, foram publicados 1.500 exemplares, pela Artmed 
Editora S.A., de autoria de 80 (oitenta) associados da SOCIGERS, abordando 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). A obra 
tem recebido muitos elogios e o valor dos direitos autorais, 8% do preço de capa 
(aproximadamente R$ 106,00) é revertido para esta Sociedade.  
- Cirurgia Ambulatorial  
 Encontra-se, ainda, em fase de elaboração, pelo D.A.SOCIGERS. 
 
 
EVENTOS  
 
- JACAD – Jornada de Cirurgia do Aparelho Digestivo  
 
 O evento máximo da SOCIGERS atingiu, neste ano de 2011, vinte e oito realizações. 
 Historiando, iniciamos em 1951, quando realizou-se a I JORNADA DE CIRURGIA DO 
RIO GRANDE DO SUL, promovida pela AMRIGS, que deu continuidade às Jornadas, depois 
assumidas pela Departamento de Cirurgia da AMRIGS, até a fundação da SOCIGERS, 
quando essas atividades passam a denominar-se JACAD (Jornada de Atualização em 



Cirurgia do Aparelho Digestivo), enriquecendo-se com a parceria do CBC/RS - Capítulo RS 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, este co-promovendo, também, o Forum de Debates em 
Cirurgia Geral. 
 No ano de 1998 a SOCIGERS e o CBC/RS, associados à AGEF, à SOBED/RS e à SGG 
criam a primeira SEGAD = SEMANA GAÚCHA DO APARELHO DIGESTIVO, realizando-se a 
JACAD e o Forum junto com os eventos daquelas entidades, repetindo-se anualmente.  
 Já a partir de 2006, passando a denominar-se SIMPÓSIO SUL AMERICANO DO 
APARELHO DIGESTIVO, diversos eventos foram promovidos pelas entidades já citadas e por  
outras, Regionais ou Capítulos do CBCD, IHPBA SBCB, SCP, SGNPE, SIED, SOCIVERS, 
bem como de Gastroenterologia Pediátrica, Doenças Inflamatórias Intestinais, Motilidade 
Digestiva e SBEEG (Enfermagem).  
 Neste ano de 2011, na cidade de Gramado, a XXVIII JACAD foi realizada paralela ao 
VIDEOCIRURGIA2011, promovido pela SOBRACIL e com participação das seguintes 
entidades: SOBENGE, FEGOBI, SOGIRGS, CIPE, SBCP, SBU, AGCP e SGG. 
 
- Cursos do D.A.SOCIGERS  
 Devemos ressaltar, ainda, as atividades científicas do Departamento Acadêmico desta 
Sociedade, promovendo diversas atividades científicas, todas com grande afluência de 
universitários da Capital e do interior do RS, bem como das Faculdades de Medicina do Estado 
de Santa Catarina, destacando-se o I Encontro das Ligas de Cirurgia, inserido na 
programação da JACAD deste ano. 
 
Em separado (anexo 2), listagem das  

- Atividades SOCIGERS, em conjunto com o CBC/RS   
- APOIO, com desconto aos Sócios SOCIGERS na taxa de inscrição e 
- DIVULGAÇÃO de eventos de interesse dos associados.  
 
 
APOIO, participação e divulgação de EVENTOS  
 
Grupo de Estudos CINTRO - sob a coordenação de Jarbas M. B. Cavalheiro 
e GECOM - aos cuidados de Jorge Laszló Ruttkay Pereira 
com o apoio da SOCIGERS, vem se reunindo mensalmente, em salas da AMRIGS, com os 
portadores de obesidade e seus familiares para esclarecer sobre Cirurgia Bariátrica. 
 
IEP/HMV - Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Saúde  
Cirurgia Mimimamente Invasiva, sob coordenação dos sócios Oly Corleta, Miguel Nácul, 
Leandro Cavazzola e Artur Seabra; e  
Medicina de Urgência e Trauma, sob a coordenação do sócio Átila Velho. 
 
HPB - Curso de Extensão em Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 
Programa de pós-graduação em Videocirurgia, sob a coordenação do sócio Miguel Nácul.   
 
IACHS - Escola Superior de Gestão em Ciências da Saúde - MBA Auditoria em Saúde, 
sendo o sócio Carlos Alberto Fuhmeister integrante do Corpo Docente. 
 
Enquetes sobre 
 
... 
 
 
 



SECRETARIA  
  
- Sede conjunta com o CBC/RS  
 Instalada nas salas 108 e 108 do prédio construído pelas Sociedades de Especialidades 
Médicas, nas dependências da AMRIGS, à Avenida Ipiranga, nº 5311, nesta cidade de 
Porto Alegre. 
 Conforme acordo com o Capítulo Rio Grande do Sul do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
ambas entidades uniram suas respectivas salas em uma sede única, dividindo as despesas com 
a manutenção da mesma e com a assessoria administrativa.  
 A Sra. Elisabete Lucyk, desde 1995, permanece exercendo atividades como Secretária. 
 
 
TESOURARIA  
 
- Recursos financeiros 
 O acordo com o CBC/RS, acima referido, nos restitue o valor das despesas conjuntas. 
 Os direitos autorais sobre os livros vendidos pela Artmed também integram a receita. 
 A Cooperativa de Crédito - UNICRED, onde mantemos Aplicação Financeira, que nos 
rende Juros e Correção Monetária, ainda nos favorece, com as SOBRAS de Capital investido. 
 Quanto às contribuições dos associados, destacamos que 
- o valor da ANUIDADE, neste ano, permaneceu em R$ 150,00 para quitação integral até 
junho, sendo reembolsadas, pelo associado, as taxas bancárias cobradas pela UNICRED; 
- os Sócios Residentes bem como os Sócios Universitários estão isentos da contribuição anual; 
- a contribuição é opcional para os Sócios Honorários da SOCIGERS e, também, para os 
associados que sejam Sócios Jubilados da AMRIGS e do CREMERS;  
 Neste ano, excepcionalmente, não pode ser mantida a isenção de taxa de inscrição na 
JACAD para os sócios em dia com as anuidades, tendo em vista os custos para realização dessa 
atividade.  
 
- Despesas 
 Consta em separado (anexo 3), os balancetes e a discriminação dos gastos. 
 
 
 Este é o relatório,  
que submetemos à apreciação dos associados, juntamente com os documentos contábeis e de 
secretaria, os quais se encontram à disposição dos interessados, para exame, se desejarem. 
 
A.G.O.SOCIGERS, em 9 de novembro de 2011. 
 

Artur Pacheco Seabra, 
Presidente SOCIGERS. 


