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DIRETORIA  
 
De acordo com o Estatuto, inscreveu-se a seguinte CHAPA, para administrar a Sociedade de 

Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul pelos próximos dois anos, a partir da Assembléia Geral 

Ordinária do dia 18 de novembro de 2013, quando empossados, os seguintes Sócios: 

  Presidente    Oly Campos Corleta 

  Diretor Administrativo  José Eduardo Queiroz de Carvalho 
  Diretor Cultural e Científico  Guilherme Arend Pesce 
  Diretor Financeiro   Carlos Frota Dillenburg 

Diretor de Divulgação   Marília Bittencourt Espíndola  
  

   
Desde novembro/2011 até a data acima administraram a SOCIGERS: 

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 Diretoria desse Departamento, eleita em nov./2011, de acordo com o Regimento Interno 

reformulado e aprovado na mesma data, estava composta pelos seguintes Acadêmicos dos 

Cursos de Medicina na área metropolitana: 

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 
Com a saída de BRUNO SPLITT, em junho/2013, pela sua formatura, subiram, em escala 

hierárquica, os demais membros da Diretoria, passando, então, LIA ALI a exercer a Presidência, 

até setembro/2013, quando foi estudar na Grã-Bretanha, por um ano, e solicitou desligamento 

do cargo. 
A Diretora de Divulgação, SABRINA DRAGO VLASSIS, em agosto/2013, havia solicitado licença 

de seu cargo, passando a exercer as funções de Colaboradora e sendo substituída pela 

Colaboradora MAYARA CHRIST MACHRY que, tendo, também, indo estudar no Exterior, 

solicitou demissão em seguida. 

A partir de setembro/2013 ingressaram novos Colaboradores: 
CAROLINE MARCELE MACIEL BERGER - ULBRA, MARIA AMÁLIA ACCARI PEDRONA - UFCSPA e 
RICARDO WISCHRAL BASTOS - PUCRS e, então, até a data da eleição e posse da nova Gestão, 

ficou assim constituído o D.A.SOCIGERS:  
 
 



Diretoria  
Presidente   Ricardo Fonseca Francio  
Dir.Administrativo  Rubens Rosso Nadal 
Diretor Científico  Catarina Haveroth   
Diretor Financeiro   Caroline Marcele Maciel Berger  
Dir. Divulgação   Maria Amália Accari Pedrosa 
Colaboradores : Ricardo Wischral Bastos - PUCRS e Sabrina D. Vlassis - UFCSPA   
Em 18/novembro/2013 foi eleita e empossada a nova gestão, composta pelos mesmos 

Acadêmicos acima designados. 

 
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 seu Presidente ou outro membro da Diretoria, na 

qualidade de Representante da SOCIGERS, para votar assuntos das Sociedades de 

Especialidades Médicas sediadas na AMRIGS; 
Comitê Científico AMRIGS / CREMERS, sempre com a nossa representação, nas atividades 

científicas de nossa área de especialidade promovidos pela Associação;  

IVS - Instituto Vida Solidária, em promoções conjuntas para Saúde Popular. 

 
- CREMERS 
Até o dia 30 de setembro a Câmara Técnica de Cirurgia Geral do Conselho Regional de 
Medicina deste Estado era composta pelos doutores Antônio Nocchi Kalil, Antônio Carlos 
Weston, Carlos Otávio Corso, Leandro Totti Cavazzola, Mario Antônio Fedrizzi, Raul Pruinelli, 
Renato Souza da Silva. Como neste ano houve eleições no CREMERS, a partir de 1º de outubro 

iniciou-se a nova gestão do Conselho e a composição da Câmara Técnica de Cirurgia Geral ainda 

não foi definida para a nova gestão. 
 

- 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.  

 A representação da Cirurgia Geral, junto a essa Entidade, indicamos 4 (quatro) sócios da 

SOCIGERS para que seus nomes sejam submetidos ao Conselho de Administração : Gerson 
Junqueira Júnior, José Eduardo Queiroz de Carvalho, Oly Campos Corleta e Plínio Carlos Baú.  
 



QUADRO SOCIAL  
 Contamos com 225 associados, entre Fundadores, Honorários, Efetivos e Residentes em 

Cirurgia Geral, já subtraídos os Sócios por  

- demissão = Carlos Augusto Agnezi  
- falecimento = Manoel Constant de Albuquerque Netto, Marcos Nestrovski, Moacir Assein 
Arus, Renato José Nouals Praetzel, Rolf Wolffenbuttel, Ronald Luiz da Silva e Tito Fernandes 
Guerra. 

Ingressaram, neste ano, como Sócios 

EFETIVOS : Marília Bittencourt Espíndola;   
RESIDENTES: Marcelo Betancourt Lontra e Renata Carvalho da Silva; 

UNIVERSITÁRIOS: ingressaram estudantes 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; além de alguns Acadêmicos provenientes de Cursos de Medicina 

de Santa Catarina.  

Destacamos, homenagem especial ao sócio LUIZ PAULO SCARAVAGLIONE e, como 

reconhecimento pela valiosa contribuição à Cirurgia gaúcha, foi-lhe entregue placa 
comemorativa, durante jantar de confraternização, no final do ano passado.  

  

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 a 

SOCIGERS apoiou e outros, da nossa área, cuja divulgação foi solicitada pelas entidades 

promotoras.  
LIVROS  
- Condutas em Cirurgia Geral  
abordando Princípios de Cirurgia Geral, tem recebido muitos elogios e o valor do percentual 

sobre os direitos autorais, é repassado pela Editora a esta Sociedade.  

- Cirurgia Ambulatorial  
 Encontra-se, ainda, em fase de elaboração, pelo D.A.SOCIGERS. 

 
EVENTOS  
A XXX JACAD - Jornada de Atualização em Cirurgia do Aparelho Digestivo foi um sucesso. 

Nosso tradicional encontro de Cirurgiões, promovido anualmente, desde 1983, por esta 
Sociedade, para comemorar seus 30 anos de existência, em grande estilo, retornou à Porto 

Alegre e foi realizado de 25 a 28 de setembro na FIERGS. 

Associados à Sociedade Brasileira de Videocirurgia - Capítulo RS, ao Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões - Capítulo RS, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica - Capítulo RS 
e à Federação de Endoscopia e Cirurgia Ginecológica e Obstétrica Brasileira - FEGOB, 

organizando os respectivos III Congresso Sul-Americano de Videocirurgia e V Congresso 
Sulbrasileiro de Videocirugia, II Jornada de Cirurgia do Capítulo RS, IX Simpósio de Cirurgia 
Bariátrica da SBCBM-RS e III Congresso da Sociedade de Endoscopia Ginegológica do RS, 

alcançamos a marca de 570 participantes. 
A temática principal do evento foi a Videocirurgia. Os congressistas puderam assistir palestras, 

debates, sessões de vídeos e quatro cursos de educação continuada, sempre com intensa 

qualidade científica e muita interatividade.  
Diversos convidados nacionais e internacionais abrilhantaram o encontro e ficou evidente a 

importância desse Congresso no cenário da Cirurgia Gaúcha, a qual teve parte da sua história 



resgatada, durante a solenidade de abertura, quando todos Ex-Presidentes da JACAD foram 

lembrados e homenageados. Confira, em anexo, a relação completa de todas as Jornadas, seus 

respectivos Presidentes, datas e local de realização. 

Foram quatro dias de convivência muito agradável, com resultados positivos tanto na área 

científica quanto comercial. Enaltecendo, sobretudo, o sucesso da Feira de Exposição, que, 

juntamente com o Aquário, foi um dos nossos pontos altos. 
 
- Cursos do D.A.SOCIGERS  

 Ressaltamos, entre as atividades científicas do Departamento Acadêmico desta 

Sociedade, o Curso Pré-Congresso, inserido na programação da JACAD deste ano, com o título 

"Técnicas Cirúrgicas passo a passo", onde foram esmiuçadas diversas técnicas cirúrgicas com 

instruções detalhadas sobre cada procedimento, tornando mais fácil o entendimento, 

abordando reparos anatômicos importantes e apresentando dicas e armadilhas para cada 

técnica, tanto convencional como laparoscópica. 

 
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, tendo 

a Sra. Elisabete Lucyk, desde 1995, como Secretária. 

 
TESOURARIA  
 Além da RECEITA das Anuidades, recebemos Ressarcimento, pelo CBC/RS, de 50% sobre 
as despesas conjuntas com Secretaria e eventos; periodicamente são creditados os valores 

correspondentes aos Direitos Autorais sobre o livro, bem como os Rendimentos da  Aplicação 
Financeira na UNICRED e, ainda, as SOBRAS de Capital distribuídas por aquela Cooperativa. 

 Quanto às contribuições dos associados, destacamos que 

- o valor da ANUIDADE, desde o ano passado, foi fixado em R$ 180,00 e também neste ano 

voltamos a oferecer, aos sócios em dia, a isenção de taxa de inscrição na JACAD e 
- os Sócios Residentes, bem como os Sócios Universitários, estão isentos da contribuição anual, 
que é opcional para os Sócios Honorários da SOCIGERS e, também, para os associados que 

sejam Sócios Jubilados da AMRIGS e do CREMERS;  
- As DESPESAS constam, em separado, com a discriminação nos balancetes. 

 

 Este é o relatório,  

que submetemos à apreciação dos associados, juntamente com os documentos. 
 

A.G.O. SOCIGERS, em 18 de novembro de 2013. 
 

 

Gerson Junqueira Júnior, 

Presidente SOCIGERS. 


