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ELEIÇÕES CBC 2013

Chapa Modernização foi eleita
para a gestão 2014/2015
A Chapa MODERNIZAÇÃO – encabeçada pelo TCBC Heládio Feitosa de Castro
Filho (CE) venceu as eleições para o Diretório Nacional do CBC, biênio 2014/2015.
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 25 de novembro, na sede do CBC.

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br
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Eleições CBC - 2013

Os integrantes da chapa vencedora e os da Comissão Eleitoral.

A Chapa MODERNIZAÇÃO – encabeçada pelo TCBC
Heládio Feitosa de Castro Filho (CE) venceu as eleições
para o Diretório Nacional do CBC, biênio 2014/2015.
A Assembleia Geral Ordinária aconteceu no dia 25 de
novembro, na sede do CBC. Foram apurados 1.095 votos
válidos, sendo 590 para a Chapa Modernização e 490
para a Chapa Experiência e Renovação, encabeçada pelo
TCBC Hamilton Petry de Souza – RS. “O CBC saiu engrandecido. O índice de participação foi bastante expressivo e
as duas candidaturas se comprometeram corretamente com
o pleito. Esperamos que a nova gestão continue com os
diversos projetos que têm sido implementados. A Modernização é a meta do Colégio Brasileiro de Cirurgiões”,
explicou o presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira
e Silva no final da apuração dos votos.
O ECBC Orlando Marques Vieira, presidente da Comissão Eleitoral, anuncia
a chapa vencedora.

Eleições nos Capítulos
Foram recebidas 16 chapas para a diretoria dos
seguintes Capítulos: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Não houve eleições para os Capítulos de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso
do Sul e Sergipe, pois não foram inscritas chapas.

“Queremos expressar nossos agradecimentos aos 590
colegas que sufragaram nossos nomes e dizer, não somente
a estes, mas a todos os Membros do CBC, que nos empenharemos em administrar nossa Entidade dando o melhor
de nossas capacidades e trabalho, em prol do engrandecimento do Colégio. As propostas de gestão não serão
meramente peças de retórica e sim, pautas de atuação que,
como tal, no nosso entender, estarão aguardando a contribuição de todos, para seu aperfeiçoamento e execução. O
foco deverá ser a Valorização do Cirurgião, principalmente
do Cirurgião do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Não é
o Colégio que faz o Cirurgião, é o Cirurgião bem remunerado, engajado, fortalecido, prestigiado, valorizado, que
tornará o Colégio imbatível”, anunciou o presidente eleito,
TCBC Heládio Feitosa Filho.
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Eleições CBC - 2013
A vitória da CHAPA MODERNIZAÇÃO é do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, nosso lema é servir a Instituição
colocando seus interesses acima dos interesses individuais e pessoais, pois só assim iremos crescer com sustentabilidade econômica e científica, poder implantar novos
projetos e dar continuidade aos que foram iniciados em
gestões anteriores.
Vivemos um momento de muita satisfação, não por
vaidades pessoais, mas por entender que estamos imprimindo uma gestão profissional no Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, idéia de muitos Diretórios que nos antecederam, que iniciaram este processo e temos o entendimento
de que não é possível implantar uma administração profissional em dois anos, considerando ser um trabalho de
médio para longo prazo, que precisa de continuidade.
A CHAPA MODERNIZAÇÃO foi constituída com os critérios necessários para esta continuidade, com perfil profissional para gerir esta grandiosa Instituição que é o Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, está preparada para consolidar os
projetos já finalizados, dar prosseguimento aos que foram
iniciados e estabelecer novas metas, mantendo o CBC no
patamar que merece, o de uma instituição sólida e acreditada que representa e agrega 6.500 cirurgiões.
Todos nós da CHAPA MODERNIZAÇÃO trabalhamos
com zelo e determinação para mostrar nossos projetos e

que nosso objetivo maior sempre foi o de defender plenamente os interesses dos cirurgiões brasileiros.
Os nossos agradecimentos vão para todos aqueles
que acreditaram em nossa proposta de trabalho, nos
apoiaram de todas as formas, confiaram em nossa
missão, e nos consignaram a grande responsabilidade de dirigir o Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
Agradecer também aos que não votaram em nossa
chapa, mas fortaleceram a campanha e sem dúvida aumentaram a nossa responsabilidade. As nossas
proposições foram empenhadas em campanha e foram afiançadas pela maioria do colégio eleitoral.
A CHAPA MODERNIZAÇÃO foi escolhida para o Diretório Nacional na gestão 2014 / 2015 que representará todos os membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, afirmamos que esta Diretoria trabalhará com
firmeza e determinação na certeza de que não decepcionará cerca de 6.500 cirurgiões.
Muito obrigado a todos !!!
Saudações !!!
Diretório Nacional eleito para a gestão do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões - biênio 2014 / 2015

Acesse o novo site do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Estrutura mais moderna e funcional

- Notícias
- Calendário de eventos
- Acesso mais fácil à área restrita para atualizar dados e utilizar
os serviços do Campus Rima, PROACI, Revistas Internacionais,
sugestões de leituras e estudos dirigidos.

www.cbc.org.br
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Ao longo deste quase dois anos, iniciados em 14 de janeiro de 2012, com a primeira reunião do Diretório Nacional, capitaneado pelo TCBC Armando de Oliveira e Silva,
o Colégio Brasileiro de Cirurgiões desenvolveu várias frentes
de trabalho e, com especial destaque, a Defesa Profissional,
indubitavelmente, foi uma delas.
A Diretoria de Defesa Profissional-DEPRO, cuja direção
tenho a honra de exercer, contando com a diligente e incansável assessoria de dois baluartes, o TCBC-SP Elias Ilias e o
TCBC-DF Luciano Costa, realizou trabalho notável e se consolidou como marca de sucesso perante os Membros do CBC.
Através das notícias veiculadas no site do Colégio, dos
Informes DEPRO, da coluna DEPRO no Boletim do CBC e
de outras publicações oficiais, os cirurgiões se habituaram
a identificar a atuação da Defesa Profissional do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões na imagem, em formato de carimbo,
que se tornou a logomarca do DEPRO.

Atuamos continuadamente na AMB, no CFM, na CNRM,
na ANS, na COMSSU, na Comissão de Economia Médica,
no Conselho Deliberativo da AMB, no Ministério da Saúde. Acompanhamos pautas de interesse da categoria, tanto
na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Estivemos
no STF, discutindo a constitucionalidade do Programa Mais
Médicos. Defendemos a remuneração dos Cirurgiões nas
Comissões de Honorários Médicos na maioria dos Estados.
Fomos às ruas protestar contra os desmandos do Governo,
inclusive com participação do Presidente do Colégio, que
não se eximiu de colocar o CBC, junto com as demais Entidades Médicas, na luta pela dignidade do exercício profissional, bem como não hesitou em dar guarida às reuniões
de médicos nas dependências do CBC, contra a MP 568.
Estas foram apenas algumas das frentes de luta encetadas pelo DEPRO e que, sem dúvidas, contribuíram para
fazer da Diretoria de Defesa Profissional- DEPRO, uma
MARCA DE SUCESSO.
Desejamos a todos um excelente final de ano e os convocamos para, em 2014, embarcarmos na MODERNIZAÇÃO que, para nós, se constitui em mais que um nome, refletirá uma forma de trabalho, que ampliará todas as ações
vitoriosa do Diretório do TCBC Armando de Oliveira e Silva,
bem como abrirá novas rotas de atuação, com o foco na
VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO.
TCBC Heládio Feitosa Filho
Diretor do DEPRO-CBC

II Congresso de Trauma do Rio de Janeiro
O evento foi realizado no período de
6 a 9 de novembro de 2013, no Centro
de Convenções do CBC. A ampla programação científica teve dois convidados internacionais. Realizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Sociedade
Brasileira de Atendimento Integrado ao
Traumatizado, o Congresso apresentou
os seguintes temas: atendimento ao trauma, tratamento definitivo, educação em
trauma, aspectos técnico-cirúrgicos, organização de serviços e atendimento a
múltiplas vítimas.

O 1º vice-presidente do CBC e presidente do Congresso, TCBC Fernando Cesar David,
na abertura oficial do evento.
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Notícia dos Capítulos
São Paulo

Alunos treinam em simuladores cirúrgicos

Testes nos simuladores.

O Curso teve a participação de 235 alunos.

O Curso Continuado de Cirurgia Geral do CBCSP conclui sua oitava edição
com 235 alunos e atinge pleno êxito
quanto à proposta de oferecer subsídios
teóricos para os que se iniciam na prática cirúrgica e também para os colegas
interessados em atualizar seus conhecimentos e condutas. A programação teórica é ministrada ao longo de oito reuniões mensais aos sábados, baseia-se no
programa do Concurso para obtenção

do Título de Especialista em Cirurgia
Geral do CBC e inclui algumas apresentações de temas culturais e de interesse
geral. A partir deste semestre os participantes do Curso também contam com
a disponibilidade de simuladores cirúrgicos para treinamento supervisionado em
local anexo ao anfiteatro da APM onde
a programação teórica é desenvolvida.
Nestes equipamentos estão instalados
módulos que permitem o treinamento

em: habilidades básicas, suturas, colecistectomia, sigmoidectomia, bypass
gastrojenunal, nefrectomia, correção de
hérnia incisional, histerectomia e outros
procedimentos ginecológicos. Ao final
da simulação o cirurgião pode avaliar
seu desempenho segundo vários parâmetros como velocidade das pinças,
precisão, profundidade, tempo de realização do procedimento e número de
lesões provocadas.

Clube Benedicto Montenegro circula
pelo Interior de São Paulo
Dando continuidade à programação
estabelecida pelo TCBC Paulo Maurício
Chagas Bruno junto às regionais do Capítulo de São Paulo do CBC, foram realizadas novas reuniões do Clube Benedicto Montenegro. A reunião da Regional

Litoral ocorreu de 15 a 17 de agosto na
cidade de Santos, juntamente com o II
Congresso Interdisciplinar da APM Santos, sob a coordenação do vice-mestre,
TCBC João Carlos Guido. Já a reunião
do Clube Benedicto Montenegro da re-

gional Noroeste Paulista, organizada
pelo vice-mestre, TCBC Renato Ferreira
da Silva, foi realizada no dia 01 de
outubro em São José do Rio Preto, em
conjunto com o Simpósio Internacional
de Carcinoma Hepatocelular.
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Notícia dos Capítulos
Pernambuco

Gastrorecife

O 8º Gastrorecife foi realizado no período de 29 a 31
de agosto deste ano, no Hotel Summerville, em Porto de Galinhas-PE. Aliando uma programação científica de qualidade
a um momento de lazer e descontração junto às belas praias
de Porto de Galinhas, o evento contou com participação de
renomados convidados nacionais e internacionais, ligados
aos diversos ramos da gastroenterologia.
Com o apoio do Capítulo Pernambucano do CBC, o evento contou com a presença de Felipe Coimbra, cirurgião oncológico, titular do Capítulo Paulista do CBC e diretor do

Núcleo de Cirurgia Abdominal do Hospital AC Camargo,
que apresentou temas relacionados ao tratamento oncológico
dos principais tumores do aparelho digestivo.
Em sua oitava edição, o encontro organizado pelo Instituto Gastrorecife tem unido representantes locais da Sociedade Pernambucana de Gastroenterologia, Sociedade
Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Pernambucana de Coloproctologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tornando-se um dos principais eventos médicos
do estado.

Revista do CBC de cara nova
Publicação científica tem novo projeto gráfico

Uma das publicações científicas mais importantes do país, a Revista do CBC tem
um novo projeto gráfico para a capa a partir da edição 40 volume 2, que está em
sintonia com a identidade visual de outras publicações do CBC, além do próprio site.
Editada pelo TCBC José Ferreira Manso desde 2006, a Revista do CBC é publicada
bimestralmente em um único volume anual, e se propõe à divulgação de artigos de todas as especialidades cirúrgicas, que contribuam para o seu ensino, desenvolvimento
e integração nacional. A publicação é indexada no Latindex, Lilacs e Scielo, Scopus,
Medline/PubMed, DOAJ, Free Medical Journals e enviada bimestralmente a todos os
membros do CBC, aos seus assinantes, a entidades médicas, bibliotecas,hospitais,
e centros de estudos, publicações com as quais mantém permuta, e aos seus anunciantes. As edições podem ser acessadas no site da entidade nas versões em pdf e
também através do link exclusivo no Scielo.
Durante o XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia foi lançada também a versão eletronica do CBC. A publicação tem o propósito de publicar, de forma on-line,relatos de
casos, vídeos editados, inovações técnicas e cirurgias modernas, com temas ligados
à Cirurgia Geral e suas subespecialidades.

Seguros com descontos especiais
Seguros de vida, residencial, automóvel, de viagem, equipamentos, consultório e até previdência privada, poderão ser
feitos através da parceria que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões estabeleceu com a Slice Consultoria de Seguros e as

principais seguradoras do país. O objetivo é oferecer aos
membros do CBC descontos especiais em relação ao mercado. As seguradoras são a Bradesco, Icatu, Itaú, Mapfre, e
Porto Seguro.
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Utilize os benefícios exclusivos
para os membros do CBC
Campus RIMA
O convênio com o portal do Campus RIMA (Rede Informática de Medicina Avançada, vinculado à Fundação Biblioteca
Central de Medicina) proporciona mais uma ferramenta de pesquisa e estudo, com acesso gratuito on-line ao amplo conteúdo
científico. Se você ainda não se cadastrou, aproveite mais esse
benefício do CBC exclusivo para quem é membro da maior
associação cirúrgica da América Latina.

Prontuário Eletrônico
O CBC estabeleceu parceria com o KUBBO,um portal
de sistema de saúde para gestão das informações de seus
pacientes em ambiente seguro. O primeiro ano do serviço
será gratuito para os seus membros e aqueles que tiverem interesse poderão, a partir do segundo ano, manter o serviço
com um custo de manutenção com 50% de desconto.

PROACI
O Programa de Atualização em Cirurgia (PROACI) proporciona uma educação continuada eficaz para o sucesso da
sua carreira.O PROACI faz parte do Sistema de Educação
Médica continuada a Distância (SEMCAD) da Artmed/Panamericana Editora e é desenvolvida em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). O Programa é a soma do
conhecimento e da experiência de profissionais de consagrada trajetória.

