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HISTÓRIA 
  

Em novembro/2011, comemoramos não só os 60 anos da AMRIGS como, também, 
os 20 ANOS da SOCIGERS, com festividade, na sede, onde foi descerrada uma placa em 
homenagem aos Presidentes das dez gestões, que receberam um botton especial com o 
título de Presidente. 

 
 
DIRETORIA  
 
 Em novembro/2011, tomaram posse, para administrar a Sociedade por dois anos, os 
Sócios: 
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 
  
 A composição das administrações anteriores, listadas em anexo, além de promover 
Cursos, reformulou o Regimento Interno e apoiou as atividades das Ligas de Cirurgia das 
Universidades Gaúchas.  

Compõem a Diretoria desse Departamento, por 2 anos, os Acadêmicos de Medicina: 
BRUNO SPLITT, Presidente - UFRGS    
LIA ALI,  Diretora Administrativa - PUCRS  
RICARDO FONSECA FRANCIO, Dir.Científico - UFRGS  
RUBENS ROSSO NADAL, Diretor Financeiro - ULBRA 
SABRINA DRAGO VLASSIS, Diretora de Divulgação - UFCSPA 
CATARINA HAVEROTH, Colaboradora - ULBRA 
 
 
 
REPRESENTAÇÃO 
  
 A SOCIGERS se fez representar junto às seguintes entidades : 
 
- AMRIGS/CREMERS/SIMERS  
 junto à Comissão de Honorários Médicos do Rio G. do Sul , integrada por 
representantes dessas 3 entidades representativas da classe médica em nosso Estado. 
 Reunida a Diretoria da SOCIGERS com a do CBC-RS, após análise criteriosa dos 
procedimentos constantes na CBHPM, trabalhou na sugestão das remunerações e ampla 
revisão e adequação dos portes dos procedimentos constantes no documento.  
 



- 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  
 Juntamente com o CBC/RS, a SOBRACIL e a SBCBM, a SOCIGERS vem, desde 2010, 
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; e Grupos de Trabalho foram instituídos para 
demonstrar as vantagens das Cirurgias Minimamente Invasivas, entre elas a diminuição 
dos custos dos procedimentos.  
 
 
QUADRO SOCIAL  
 
 Contamos com 231 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: Dinamar José Zanchet e Jonas Natalício de Lima Medeiros. 
SÓCIOS UNIVERSITÁRIOS: alguns Acadêmicos provenientes dos Cursos de Medicina de 
Santa Catarina, além 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. LUIZ ROHDE, FERNANDO 
ANTONIO BOHRER PITREZ, e RENATO LUIZ AMARAL e, como reconhecimento pela valiosa 
contribuição à Cirurgia gaúcha, tendo sido entregue placa comemorativa.  
 
  
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 dos 
eventos que chegam ao nosso conhecimento.  
 
LIVROS  
 
- Condutas em Cirurgia Geral  
 Organizado pela gestão anterior, abordando Princípios de Cirurgia Geral, tem 
recebido muitos elogios e o valor dos direitos autorais, 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 2012, vinte e nove realizações, 
tendo sido realizado na cidade de Bento Gonçalves, em conjunto com  CBC-RS, SOBRACIL-
RS e SBCBM-RS. 
 
- Cursos do D.A.SOCIGERS  
 Devemos ressaltar, ainda, as atividades científicas do Departamento Acadêmico 
desta Sociedade, promovendo o 1º Curso CIRURGIA BARIÁTRICA e o Curso Pré-Congresso, 
inserido na programação da JACAD deste ano, com o título "O Cirurgião do Século XXI". 
 
Em separado, 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.  
 
 
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 em conjunto com o Capítulo Rio Grande do Sul do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, com a Sra. Elisabete Lucyk, desde 1995, como Secretária. 
 
 
TESOURARIA  
 
- Recursos financeiros 
 Com o acordo com o CBC/RS o valor das despesas conjuntas são divididos, 
recebemos direitos autorais sobre os livros e nos rende Juros e Correção Monetária, ainda 
nos favorecem as SOBRAS de Capital e resultado da  Aplicação Financeira na UNICRED. 
 Quanto às contribuições dos associados, destacamos que 
- o valor da ANUIDADE, neste ano, passou a R$ 180,00 e neste ano, voltamos a oferecer, 
aos sócios em dia, a isenção de taxa de inscrição na JACAD 
- os Sócios Residentes bem como os Sócios Universitários estão isentos da contribuição 
anual e a contribuição é opcional para os Sócios Honorários da SOCIGERS e, também, para 
os associados que sejam Sócios Jubilados da AMRIGS e do CREMERS;  
  
- Despesas 
 Consta, em separado, os balancetes e a discriminação dos gastos. 
 
 Este é o relatório,  
que submetemos à apreciação dos associados, juntamente com os documentos. 
A.G.O.SOCIGERS, em 10 de novembro de 2012. 
 

Gerson Junqueira Júnior, 

Presidente SOCIGERS. 


