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Novo Diretório Nacional – 2010/2011
Sessão Solene também teve posse de novos membros e premiações
Na solenidade foram entregues os prêmios do Fórum de Pesquisa em Cirurgia, o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões, além da posse de 21 Membros Titulares, três Eméritos e dois Associados Jubilados.
O deputado federal e TCBC Rafael Guerra tomou posse como membro Emérito. Ao final da Sessão,
que contou com a presença de presidentes de diversas sociedades médicas, foi inaugurada a
exposição histórica permanente no foyer do Centro de Convenções do CBC.
Páginas 4 e 5

O ex-presidente Edmundo Ferraz
recebe o diploma do presidente eleito,
Gaspar de Jesus Lopes Filho.

Acesse o site do CBC:

www.cbc.org.br
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Vice-Presidente do Setor IV
TCBC Cícero de Lima Rena (MG)
Vice-Presidente do Setor V
Tcbc Luciano Dias Batista Costa (DF)
Vice-Presidente do Setor VI
Tcbc Antonio Nocchi Kalil (RS)
Secretário-Geral
Tcbc Pedro Éder Portari Filho (RJ)
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Notícias do Diretório Nacional

Diretório Nacional realiza
reuniões por videoconferência
Todas as quintas-feiras o presidente do CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho, e o
2o vice-presidente, Roberto Saad Jr., de São Paulo, interagem com o 1o vice-presidente, Armando de Oliveira, e outros membros do Diretório Nacional reunidos
na sede do CBC, no Rio, através do equipamento de videoconferência. Utilizada
pela primeira vez em agosto de 2009, a ferramenta administrativa será também
adotada futuramente para a comunicação com os Capítulos.

Ex-presidente do CBC
lança livro de memórias
“Recordar para Viver - discursos
proferidos nos últimos 20 anos” é o
título do livro lançado pelo ex-presidente do CBC, ECBC Orlando Marques Vieira, no dia 19 de março, na
sede da entidade, antes da Sessão
de Posse de novos ACBC e ASCBC,
além dos diretores das seções especializadas, assessores do Núcleo
Central, assessores das vice-presidências e Conselho de Seleção.

1º Secretário
TCBC Flávio Tavares Rothfuchs (RJ)
2º Secretário
TCBC Guilherme Pinto Bravo Neto (RJ)
3º Secretário
TCBC Antonio José Gonçalves (SP)
Tesoureiro-Geral
ECBC Walter Roriz De Carvalho (RJ)
Tesoureiro-Adjunto
TCBC Ricardo Correia Lima (RJ)
Diretor de Publicações
TCBC José Eduardo F. Manso (RJ)
Diretor de Biblioteca e Museu
TCBC Arídio G. Ornellas Do Couto Filho (RJ)
Diretor de Patrimônio e Sede
TCBC Carlos Alberto Guimarães (RJ)
Diretor de Defesa Profissional
TCBC Isac Jorge Filho (SP)
Ex-Presidente do Exercício 2008/2009
TCBC Edmundo Machado Ferraz (PE)

Biblioteca do CBC renova
periódicos para acessos on-line
Hérnia e Journal Of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences são os dois mais recentes títulos de revistas internacionais disponibilizados pela Biblioteca através do site do CBC. O acesso é exclusivo para os membros da entidade. Ao
todo são 22 títulos de publicações na área de cirurgia geral e especialidades
cirúrgicas.

Expediente
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TCBC Samir Rasslan

30° Diretoria e
11° Diretório Nacional (1995/1997)

do editorial passou a divulgar não só as notícias dos
capítulos, mas as atividades das diferentes Comissões
Permanentes, além da difusão de conhecimentos através
de artigos publicados pelos membros da entidade.

Uma das principais estratégias do CBC na nossa gestão
foi prosseguir na política de difusão da entidade nas

Através de uma parceria com a Editora Atheneu, foi

mais diferentes regiões do país, estimulando as ati-

lançada a coleção “CBC: Clínica Cirúrgica Brasileira”,

vidades dos capítulos e incentivando o trabalho dos

que atualmente já tem 18 livros editados. Também foi lan-

vice-presidentes regionais. O Diretório foi o último com

çado o livro “Hemorragias” editado pelo Núcleo Central

mandato de três anos e o único que organizou dois Con-

sob a coordenação do vice-presidente do setor, Armando de

gressos Brasileiros de Cirurgia (1995 e 1997).

Oliveira e Silva, e seus colaboradores.

No primeiro ano de gestão, nós tivemos a responsa-

Uma grande preocupação em nossa gestão foi a refor-

bilidade de organizar o XXI Congresso Brasileiro de

mulação do Programa de Residência Médica em Cirurgia

Cirurgia, realizado em São Paulo, em 1995, juntamente com

Geral. Alguns membros do Diretório estiveram na Comissão

o Congresso Latino-Americano de Cirurgia, presidido pelo

Nacional de Residência Médica, em Brasília, para reivin-

ex-presidente do CBC Eugenio Ferreira. Esse Congresso

dicar a Residência em quatro anos, o que só foi conquis-

reforçou a grandiosidade da cirurgia nacional junto aos

tado na gestão de Roberto Saad Jr.

colegas e amigos latino-americanos.
Outro ponto importante da atuação do Diretório foi
Uma parte do lucro com os dois eventos foi destinada

estimular a área de Acreditação Hospitalar, em associa-

para o Capítulo de São Paulo comprar a sua sede própria

ção com a Academia Nacional de Medicina e o Apoio do

e a outra parte ficou com o Diretório Nacional. Reforma-

Ministério da Saúde, na época comandado pelo professor

mos o Centro de Convenções da sede do CBC no Rio, reinau-

Adib Jatene, com a participação dos médicos Nildo Aguiar

gurado em 1997, que ganhou uma nova dimensão, aumentan-

e José Noronha.

do os lucros decorrentes do seu aluguel.
A Defesa Profissional foi muito atuante através do traOutra conquista importante foi a concretização da de-

balho do Diretor Wilson Pollara e que trouxe uma visão

cisão aprovada na gestão de Orlando Marques Vieira, que

importante no relacionamento com as Medicinas de Grupo e

pretendia descentralizar o Colégio, através da realiza-

na discussão do mercado de trabalho. O CBC organizou em

ção de congressos brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo.

sua sede, Fóruns de Debates para discutir a Cirurgia Ge-

Em 1997, foi realizado o XXIII Congresso Brasileiro de

ral, o Cirurgião Geral e o Futuro, com a participação das

Cirurgia, em Recife, coordenado por Edmundo Ferraz.

mais representativas figuras da cirurgia nacional.

Depois de muitos anos de circulação, a Revista do CBC,

Para evitar a competição entre duas entidades con-

que estava deficitária, foi terceirizada e passou por um

gêneres no Ceará, foi conseguida a fusão da Sociedade

processo de reformulação do conteúdo editorial e projeto

Cearense de Cirurgia com o Capítulo Cearense do CBC,

gráfico. A dedicação da Diretora de Publicações, Merisa

processo iniciado na gestão do ex-presidente Eugenio

Garrido, foi determinante no aumento do padrão de quali-

Ferreira. O trabalho foi mediado pelo vice-presidente

dade da Revista.

setorial Luiz Gonzaga Porto Pinheiro.

O Boletim do CBC também foi reformulado graficamente, sendo transformado numa pequena revista. O conteú-

TCBC Samir Rasslan
presidente do CBC na gestão 1995/1997

4

Boletim

CBC

Posse do novo Diretório Nacional – 2010/2011
Sessão Solene aconteceu no dia 8 de janeiro
O novo presidente do CBC, Gaspar
de Jesus Lopes Filho, disse que a missão de sua gestão é dar continuidade
aos projetos existentes, manter as conquistas e contribuir para o crescimento
cada vez maior do CBC. “Para isso, é
preciso promover uma maior participação dos Capítulos e integrar a entidade com as sociedades médicas e toda
a sociedade brasileira”, explicou.
O ex-presidente Edmundo Ferraz desejou sucesso ao novo Diretório e lembrou
as inúmeras conquistas de sua gestão,
entre elas a indexação da Revista do
CBC ao Medline. “O Diretório Nacional
que nos sucede tem a missão de estender
esse compromisso e ampliá-lo neste cenário ainda adverso de extrema dificuldade
de exercício profissional”, opinou.
Prêmio CBC
Ao saudar o ex-presidente e ECBC
Eugênio Bueno Ferreira como a 28º

personalidade a receber o prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o também ex-presidente e TCBC Samir Rasslan, declarou que homenageado é um
exemplo de profissional e o cirurgião
brasileiro de maior prestígio na América Latina. “É com muita satisfação que
faço a saudação ao membro Emérito
Eugênio Ferreira. É uma justa e merecida homenagem que dignifica cada
vez mais esse prêmio”, finalizou.
Ao agradecer o discurso proferido
em sua homenagem, o ex-presidente
Eugênio Américo Bueno Ferreira lembrou que esse é um momento mágico
em sua vida: “Agradeço à sugestão
do Capítulo de SP, e a indicação do
Diretório Nacional. Agradeço também ao TCBC Samir Rasslan e a todos os meus outros amigos, ao longo
de mais de 40 anos de atuação no
CBC.” O homenageado recebeu seu
diploma e medalha das mãos da expresidente e ECBC Edmundo Ferraz

e do 1º vice-presidente, Armando de
Oliveira e Silva.
O ex-presidente e TCBC Luiz Guilherme Romano proferiu o discurso em
homenagem aos novos Membros Eméritos e Associados Jubilados. “É com
imensa satisfação e orgulho que faço
essa homenagem aos notáveis cirurgiões, um estímulo para que continuem
com suas iluminadas trajetórias profissionais”, ressaltou.
Ao tomar posse como um dos novos Eméritos, o deputado federal e expresidente da Frente Parlamentar de
Saúde, ECBC Rafael Guerra, disse que
era um momento de grande honra, pois
o CBC é uma entidade que tem uma
enorme tradição e respeitabilidade em
todo país e no mundo. “É um momento de grande honra, pois lembro que
muito antes de ser Deputado Federal,
sou cirurgião, com mais de 30 anos de
CBC”, revelou em seu discurso.

Conheça os novos
Membros Eméritos
e Jubilados:

Deputado Rafael Guerra é novo Emérito

O novo Emérito Luiz Rogério Pires de Mello - RJ

O novo associado Jubilado, Nelmar de Araújo
Andrade -MG

O novo associado Jubilado, Jalder Giovani Moreira Fonseca - RJ

Edmundo Ferraz recebe diploma de Emérito
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O ex-presidente e ECBC, Edmundo Ferraz lembrou
as conquistas da sua gestão

O grupo de novos Membros Titulares com o presidente do CBC

O ex-presidente e TCBC Luiz Guilherme Romano
fez a saudação aos ACBCs e ECBCs

O novo Diretório Nacional

Prêmios do Fórum de Pesquisa em Cirurgia

O presidente eleito Gaspar de Jesus Lopes Filho

A Mesa diretora da Sessão Solene

Inauguração de exposição histórica
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Homenagem

Jamil Haddad

Créditos: imagem publicada no livro “Jamil Haddad – Em nome da Vida”.

O ECBC Julio Sanderson de Queiroz em 1998 no prefácio do
livro bibliográfico “Jamil Haddad – Em nome da vida” refere-se a
ele citando o filósofo Hebbel ao dizer: “Em todos os lugares, e em
todas as épocas existem homens excepcionais à espera de um
momento excepcional para serem revelados”. Jamil Haddad foi um
desses homens que marcou não um momento, mas uma série de
momentos excepcionais para se revelar.
Na Medicina, no Esporte e na Política soube encontrar estes
momentos e neles mostrou com atitudes, sobriedade e firmeza de
ideias os caminhos a serem trilhados para a obtenção dos resultados almejados.
Na Medicina escolheu a Ortopedia como especialidade tornando-se um profissional respeitado na área e um símbolo marcante no atual Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro.
Evoluiu na especialidade aprendendo no convívio com os pacientes institucionais como existiam disparidades na sociedade
brasileira. Este entendimento fez com que uma nova frente de atividade nascesse: a Política.
Dono de uma estatura privilegiada e com boa técnica, rapidamente tornou-se ídolo do basquete no Tijuca Tênis Clube e no
Flamengo, no Rio de Janeiro. Dedicou-se a esse esporte de 1940,
aos 14 anos, até 1949, quando terminou o curso médico.
A sua vocação pela política começou em 1944, quando iniciou
o curso de medicina na Faculdade Nacional de Medicina, na Praia
Vermelha, onde foi atuante como membro do Diretório Acadêmico.
Evoluiu ao filiar-se a partidos políticos lutando sempre pela democracia e pela igualdade, o que culminou com eleições e indicações
para diversos cargos no legislativo e executivo estadual e federal. Foi
Deputado Estadual e Prefeito do Rio de Janeiro, Deputado Federal e
Senador da República, além de Ministro da Saúde.
Dentre as diversas atitudes políticas tomadas saliento três que
demonstram o grau de participação de Jamil Haddad na luta por
justiça e igualdade: em 1986 a tese de que a tortura é crime
inafiançável. Em 1993, como Ministro da Saúde, foi o autor do
Decreto 793, reconhecido como o decreto dos genéricos, e posteriormente a luta pela implantação do Sistema Único de Saúde.
Uma série de outras metas e propostas foram desenvolvidas por
Jamil Haddad durante a sua atuação como Ministro da Saúde de
07/10/1992 a 19/08/1993 quando pediu demissão do cargo.

“Jamil tinha uma
capacidade inigualável de
fazer e manter amigos”.
Posso enumerar algumas recolhidas na pesquisa da sua bibliografia:
medicação gratuita para renais crônicos e portadores de AIDS, retirada do mercado de medicamentos de comprovada ineficácia, criação
de uma Agência de Vigilância Sanitária, estudos para lançamento do
SOS Remédios, uma nova norma de receituário médico, com ênfase
ao princípio ativo do medicamento prescrito e o fortalecimento do
SUS com o gerenciamento dos recursos por conta dos municípios.
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões em 30/09/1997, na gestão
do Diretório Nacional presidido pelo TCBC Samir Rasslan, outorgou ao
Ortopedista e Ex-Ministro da Saúde Jamil Haddad o título de Membro Honorário Nacional por serviços prestados à Medicina Brasileira.
Tive oportunidade e a honra de privar da intimidade familiar do
HnCBC Jamil Haddad, já aposentado da vida médica e política,
sendo testemunha da alegria e satisfação com que ele se reportava
a esta honraria que o CBC lhe proporcionou. Ostentava com muito
orgulho o diploma emoldurado na parede do seu escritório.
Jamil Haddad faleceu em 11 de dezembro de 2009, com
83 anos marcados por uma trajetória de honradez e fidelidade
aos seus princípios e ideais, além de ter uma capacidade inigualável de fazer e manter amigos.
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Notícias dos Capítulos
Setor VI - São Paulo

Diretoria de São Paulo toma posse
A nova diretoria do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC – foi empossada, em Sessão Solene, no
Hotel Maksoud Plaza, na Capital paulista. O evento contou com
a presença de várias lideranças médicas, além do prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab. O presidente do Diretório Nacional do
CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho, passou o comando do Capítulo para o mestre Paulo Kassab e os demais membros: Cláudio José
Caldas Bresciani, Vice-Mestre; Sidney Roberto Nadal, 1º Tesoureiro; Paulo Mauricio Chagas Bruno, 1º Secretário; Ramiro Colleoni
Neto, 2º Tesoureiro; Fernando Herbella Fernandes, 2º Secretário;
e Elias Jirjoss Ilias, Defesa Profissional.
Em discurso, Gaspar Lopes citou o ex-mestre, Paulo Roberto Corsi, que idealizou as sessões solenes de posse e lembrou de algumas realizações da gestão, como a organização de 58 eventos,
sendo 24 no Interior. “A chave do sucesso está na continuidade
administrativa”, explicou ao felicitar a Diretoria empossada.

O mestre do Capítulo de São Paulo, Paulo Kassab , O presidente do CBC,
Gaspar de Jesus Lopes Filho, O TCBC Nelson Fontana Margarido, Maria
Tânia Margarido, esposa do homenageado e o vice-mestre do Capítulo de
São Paulo, José Caldas Bresciani.

O mestre Paulo Kassab entregou a Gaspar de Jesus Lopes Filho
uma placa de agradecimento pelos dois anos à frente do Capítulo de São Paulo e adiantou que a nova gestão será marcada
por uma constante reciclagem, lutas por melhores condições de
trabalho e integração com as Regionais. “Estaremos lado a lado
de entidades, como a APM, AMB, Sindicato dos Médicos e associações de especialidades para esses grandes desafios”.
O ex-presidente do Diretório Nacional, Roberto Saad Jr., fez
uma breve apresentação do que será o próximo Congresso Paulista de Cirurgia, marcado para 23, 24 e 25 de setembro, no
Anhembi, em São Paulo. “Estamos com a programação científica
praticamente pronta e com as inscrições com desconto já abertas”. Os interessados devem entrar no site www.cbcsp.org.br.
Posse de Aspirantes, Associados e Titulares
A Sessão Solene no Maksoud Plaza marcou a posse de 5
Membros Aspirantes do CBC, 18 Membros Adjuntos e 7 Membros Titulares. O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva, Nelson Adami Andreollo, felicitou os novos membros
e lembrou que numa solenidade semelhante ele havia se tornado
TCBC.
O ex-mestre do Capítulo de São Paulo, TCBC Nelson Fontana
Margarido, foi homenageado, durante a Sessão Solene, com o
Prêmio Benedicto Montenegro. O vice-mestre, Cláudio José Caldas Bresciani, relacionou as inúmeras contribuições de Nelson

O presidente do CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho, o prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab e o mestre do Capítulo de São Paulo ,Paulo Kassab.

Margarido para a Medicina e para a vida associativa. “Somente
as publicações científicas foram 273. Na graduação deu 2.570
aulas. Um verdadeiro professor que ama os seus alunos e por
isso foi escolhido mais de dez vezes como patrono e paraninfo
de turmas”, lembrou Bresciani.
Nelson Margarido fez um discurso emocionado, com a voz
embargada e foi aplaudido diversas vezes, em pé, pelos presentes. “A coroa de louros só fica bem em quem já usou a coroa de
espinhos. Lutei muito e agora recebo a mais importante homenagem da minha vida, que foi uma iniciativa dos meus pares. É uma
honra, principalmente, vendo os nomes de quem recebeu essa
láurea antes de mim. Estou feliz, mas não perdi a razão. Não
posso me comparar com os meus antecessores premiados, mas
tenham a certeza, que vou honrá-los”.
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Título de Especialista em Cirurgia Geral - 2010
O CBC está divulgando o Edital do concurso de Título de Especialista em Cirurgia Geral - Categoria Especial - 2010. As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio de 2010. A prova escrita será
realizada no dia 17 de julho nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo,
Belém, Recife, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Manaus e Salvador. A prova oral será realizada no dia
11 de setembro, no Rio de Janeiro. O edital do Concurso e a ficha de inscrição estão disponíveis no
site do CBC ( www.cbc.org.br ).

Posse das diretorias
dos Capítulos
No mês de janeiro foram realizadas as posses nos capítulos
do Rio Grande do Sul (11) , Minas Gerais (12) e São Paulo (29)
. Em fevereiro aconteceram as posses no Pará e em Mato Grosso
do Sul (22). As posses dos Capítulos do Ceará (19) Maranhão
(18), e Piauí (27), realizadas também em fevereiro, tiveram a participação do presidente do CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho, e
do vice-presidente do Setor II, Heládio Feitosa de Castro Filho. Em
março aconteceram as posses no Paraná (05), Santa Catarina
(06), Bahia (04), e Mato Grosso (11), sendo que os 2 últimos
com a presença do Presidente do CBC.

O 1º Tesoureiro do Capítulo do Ceará, Antônio Aldo Melo Filho, o mestre do
Capítulo do Ceará, Grijalva Otávio Ferreira da Costa,o presidente do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, Gaspar de Jesus Lopes Filho, o vice-presidente do Setor
II, Heládio Feitosa de Castro Filho, e o 2º tesoureiro do Capítulo do Ceará,
Olavo Napoleão de Araújo Júnior .

Congressos Regionais
• Setor VI - Capítulo do Paraná –- 06 a 08 de junho
• Setor III – Pernambuco – ( ainda não definiu a data)
• Núcleo Central – 14 a 18 de setembro
• São Paulo – 23 a 25 de setembro

