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REGIONAL MINAS GERAIS
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GESTÃO DO BIÊNIO 
2018/19 COM RESULTADOS 
POSITIVOS.

E MAIS...

24º Jornada Mineira de Cirurgia Plástica

Inauguração da nova sede da SBCP-MG

Livro Cirurgia Plástica Mineira - Resgate Histórico
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Edito
rial Chegamos ao fi nal do nosso mandato e o sentimento é de dever cumprido!

Fazendo um balanço dos dois anos em que estivemos à frente da Regional 
Minas, acredito que deixamos um bom legado para as próximas gestões 
com o que construímos. Foram anos intensos de realizações como 
jornadas, cursos e muita troca de informação. Ao todo foram quase 30 
eventos realizados por nós ou com a nossa participação e horas incontáveis 
de reuniões de planejamento.

Em nossa gestão duas ações merecem destaque, a compra da nova sede, 
projeto ambicionado por várias gestões passadas e a produção do livro 
História da Cirurgia Plástica, um resgate delicado e necessário da trajetória 
de nossos precursores e os feitos de nossa especialidade que nos guiarão 
para novas conquistas. 

Como uma Regional dinâmica, acredito que teremos muitas possibilidades, 
pois há muito ainda por fazer. E nos comprometemos em apoiar as novas 
gestões Estadual e Nacional para que tenham êxito em suas proposições. 
E ao entregar as chaves para nossos sucessores desejo que os próximos 
anos sejam de muito sucesso e prosperidade.

Agradeço o apoio de todos os membros que estiveram presentes comigo 
nestes anos, em especial aos diretores que me acompanharam, ian e Hugo. 
Que nosso aprendizado à frente da Regional nos leve a novos horizontes 
cada vez mais amplos.

Um ótimo 2020 a todos e que tenhamos muitas e boas experiências juntos.
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Em dois anos de mandato tivemos ocasiões muito importantes 
na Regional Minas. Podemos citar as duas Jornadas Mineiras, 
construídas por muitas mãos, os Simpósios de Cosmiatria 
com recorde de inscritos, as formaturas dos nossos residentes 
que merecem uma menção especial pela dedicação ao Curso 
de Educação Continuada, e os vários encontros realizados na 
capital e no interior, com a participação de cirurgiões de Minas e 
de outros estados.

No entanto, é importante ressaltar que o sucesso de todo 
trabalho realizado não se deveu somente a nós da diretoria, mas 
também a todas as pessoas que participaram das ações da 
Regional Minas nesses últimos anos, aos membros de todas as 
comissões, à nossa inestimável secretária Adrian, aos parceiros 
que nos ajudaram a viabilizar os eventos, e à Nacional que nos 
apoiou em cada projeto.

Estamos deixando a gestão da Regional, mas não a nossa casa, 
como a consideramos. Continuaremos ativos e disponíveis para 
ajudar sempre no que pudermos para que nossa Regional seja 
sempre motivo de orgulho dos cirurgiões plásticos mineiros e 
exemplo para os demais estados.

Que os próximos anos nos reservem muitas perspectivas e 
conquistas!

A Regional Minas encerra o biênio 2018/19 com um balanço 
muito positivo. Graças à excelente participação dos cirurgiões 
plásticos nos eventos, parcerias fortes e uma gestão cuidadosa 
entregamos à futura diretoria um cenário positivo que permitirá o 
planejamento de novas ações para os próximos anos.

Expe
dien
te

Edito
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA - REGIONAL MG
prEstaÇÃo dE contas - 2018/2019

saldo inicial de caixa
 
receitas 
Receitas Repasses Nacional

Receitas institucionais

Receitas de Eventos

Receitas de Eventos - Regionais

Receitas Financeiras

despesas
Despesas com pessoal

Encargos sociais

Despesas Administrativas

impostos/Multas/Taxas

Despesas com Eventos

Despesas com Eventos Regionais

Despesas imobilizado*

Despesas Financeiras

Saldo fi nal de caixa

Superavit/Defi cit fi nanceiro

467.386 

537.080
107.556

120.852

145.043

144.048

19.581
476.430

57.722

19.784

121.241

18.370

135.114

120.347

-

3.852

286.422
60.650

286.422 

625.031
58.838

101.765

226.940

230.075

7.413
576.856

69.668

21.245

162.253

19.539

137.960

142.655

20.591

2.947

280.395
48.175

Ed. Línea Empresarial
Rua dos Timbiras, 2072 - SL 1105
Lourdes - Belo Horizonte - MG - Brasil
CEP: 30.140-069 
(31) 3275-1488
contato@sbcpmg.org.br
www.sbcpmg.org.br

Diretoria Regional:
Alexandre Alcides M. Meira
Presidente
Ian Göedert Leite Duarte
Secretária
Hugo Leonardo de R. Rodrigues
Tesoureiro

Plástica em Minas é uma 
publicação institucional da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica - Regional Minas Gerais

Periodicidade: Trimestral
Edição e diagramação: 
A2B Comunicação

Dra. Ian Göedert 
Leite Duarte
Secretária

Hugo Leonardo de 
Resende Rodrigues 
Tesoureiro Regional

2018 2019

* valor iMovEl (Sala + 02 vagas de garagem)                                     430.000
 Valor Negociação de entrada Sede Antiga                           190.000
 *Despesas imobilizado (em 2018)                                      240.000
**Valor saldo fi nal de caixa em 20/12/2019.
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diretoria 
encerra 
biênio de 
realizações 
e parcerias

Ca
pa

Ca
pa

A diretoria da Regional Minas 
encerra sua atuação no biênio 
2018-19 com uma expressiva 
bagagem de ações realizadas. 
Entre elas, duas Jornadas 
Mineiras com recorde de 
participação, cumprimento de 
todos os eventos científi cos 
programados no calendário e a 
efetivação de novas parcerias que 
permitiram a concretização de 
projetos como o livro História da 
Cirurgia Plástica Mineira, lançado 
no Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Plástica.

formatura 
Curso 
educação 
Continuada 
2019
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Ca
pa Confira as ações 

desenvolvidas pela 
regional Minas
Biênio 2018-19
EvEntos ciEntíficos rEalizados 
pEla rEgional Minas:

23ª Jornada Mineira 2018
The One Bussines - Belo Horizonte

24ª Jornada Mineira 2019
Renaissance Work Center - Belo Horizonte

2º Simpósio Mineiro de Cosmiatria 2018
Centro de Convenções Mater Dei - BH - MG

3º Simpósio Mineiro de Cosmiatria 2019
Centro de Convenções Mater Dei - BH - MG

12ª Simpósio Mineiro
de Intercorrências 2018
UFOP - Ouro Preto - MG

13ª Simpósio Mineiro
de Intercorrências 2019 
UFOP - Ouro Preto - MG

2ª Jornada Norte Mineira 2018
Montes Claros - MG

1º Encontro Norte - Leste Mineiro 2019 
Diamantina - MG

2ª Jornada Mineira de Cirurgia
Pós Bariátrica 2019
Belo Horizonte - MG

Formatura Residentes 2018
AMMG - Belo Horizonte - MG

Formatura Residentes 2019
Belo Horizonte - MG
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EvEntos ciEntíficos 
coM apoio da rEgional 
Minas: 

Ca
pa

Ca
pa

Projeto Open 2019 Belo Horizonte
Belo Horizonte – MG

Congresso Sul Mineiro de Cirurgia
Plástica 2018
São Lourenço - MG

Mutirão Cirurgias Reparadoras 2019
Poços de Caldas - MG

Encontro Científico do Triangulo 
Mineiro 2018 
UFTM - Uberaba - MG

Encontro de Ex Residentes
da UFTM 2019  
UFTM - Uberaba - MG 3º Simpósio Mineiro 

de Cosmiatria 2019

2ª Jornada Mineira de Cirurgia 
Pós Bariátrica 2019

1º Encontro 
Norte-Leste 
Mineiro 2019

13ª Simpósio Mineiro 
de Intercorrências 2019
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coMUnicaÇÃo

Os canais de comunicação da Regional Minas com 
os associados foram fortalecidos pela diretoria com a 
contratação de empresas de comunicação e imprensa 
e a criação de perfi s no Instagram e Facebook. 

O website também foi atualizado e é alimentado 
periodicamente com as principais informações 
sobre ações da Regional e da especialidade.

O potencial de relacionamento da Regional com seu 
público também foi fortalecido com o retorno do 
jornal Plástica em Minas, agora  em versão digital 
com edições trimestrais. 

parcEira

Um dos pontos fortes da atuação da diretoria 
no biênio foi a consolidação de parcerias com 
laboratórios, prestadores de serviços e empresas do 
mercado que acreditaram no potencial de divulgação 
de marca junto à Regional Minas. Estas parcerias 
foram essenciais para a realização de todas as 
ações planejadas pela diretoria durante os dois anos 
de gestão.

Ca
pa

HistÓria da cirUrgia plÁstica

Em novembro a diretoria concretizou um projeto que nasceu do desejo de muitos 
cirurgiões plásticos mineiros de registrar a história da cirurgia plástica no estado, a 
publicação do livro Cirurgia Plástica Mineira – Resgate Histórico.

O livro de 140 páginas faz uma visita ao passado da cirurgia plástica em Minas 
Gerais a partir de relatos de cirurgiões plásticos, familiares e amigos, com 
experiências vividas pelos pioneiros da especialidade. 

Para o presidente da Regional Minas, Alexandre Meira, o livro busca homenagear 
os profi ssionais que foram os pilares da cirurgia plástica mineira ao mesmo tempo 
em que indica o caminho para o futuro da especialidade. “A intenção é que a obra 
seja um incentivo para o que o resgate histórico desperte o interesse dos atuais e 
futuros cirurgiões plásticos e se estenda para novos volumes”, explica o presidente.

o livro EstÁ disponívEl para coMpra pElo valor dE r$150,00.
PARA ADQUIRIR UM EXEMPLAR O INTERESSADO DEVE ENTRAR EM CONTATO
COM A REGIONAL MINAS, ATRAVÉS DO TELEFONE (31) 3275-1488.
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existe uma proximidade entre o Conselho 
regional de Medicina de Mg e a sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica regional Mg na 
orientação de bons atos por seus profi ssionais, 
assim como o esclarecimento de atos aéticos? 
Como tem sido esta relação entre a sBCpMg e 
o CrMMg?

A relação entre a SBCP-MG e o CRM-MG tem sido muito produtiva no 
sentido de tentar resolver conflitos principalmente entre o Cirurgião 
Plástico e outros profi ssionais de saúde. 
 
Existem duas visões: a primeira está relacionada com a invasão 
da medicina por outros profi ssionais e, a segunda, com a invasão 
da Cirurgia Plástica por outras especialidades. O CRMMG não tem 
competência legal para fi scalizar e/ou julgar e punir profi ssionais não 
médicos. Neste sentido temos agido com a ajuda do Ministério Público 
por meio de encaminhamento de supostas infrações à Lei do Ato 
Médico. No segundo caso, fi ca mais fácil a ação do CRM, pois estamos 
falando de médicos, ou seja, profi ssionais que podem ser fi scalizados 
e/ou punidos pelo CRM. 
 
Buscando trabalhar em uma linha também educativa, o CRM-MG 
tem trabalhado efetivamente junto à SBCP/MG ministrando palestras 
relacionadas à ética médica e buscando esclarecer denúncias enviadas 
pela SBCP/MG sobre invasão da especialidade. Em relação à parte 
educativa,   os temas abordados são os mais variados e respondem a 
diversas questões que fazem parte do dia a dia do médico e que, muitas 
vezes, são desconhecidas. Não raro o profi ssional infringe regras do 
Código de ética sem atentar para o fato. São exemplos de infração: tirar 
fotos com pacientes, mesmo com autorização expressa e postar fotos 
de antes e depois.

Como o CrM-Mg tem auxiliado a regional 
Minas da sociedade Brasileira de Cirurgia 
plástica e os cirurgiões plásticos na defesa da 
especialidade?

A defesa das especialidades médicas e dos especialistas envolve não 
apenas o CRM-MG, mas também o CFM, os demais conselhos regionais 
de medicina, a AMB e as próprias sociedades de especialidades.
 
Estas instituições, numa ação conjunta, criaram a Comissão Jurídica 
de Defesa ao Ato Médico, composta por representantes de cada uma 
delas. A Comissão vem atuando efetivamente na defesa dos interesses 
da classe médica, defi nindo estratégias para barrar na justiça medidas 
contra o ato médico e, consequentemente, obtendo expressivas e 
recorrentes vitórias contra tais ações. 
 
Mais especifi camente com relação à Cirurgia Plástica podemos citar 
uma importante vitória pela proibição da realização de procedimentos 
estéticos por farmacêuticos, como aplicação de botox e laserterapia, 
além de peeling, preenchimentos e bichectomias. Essa ação, apesar 
de anterior à formação da Comissão, teve participação direta do grupo 
durante sua tramitação. O resultado foi a anulação dos efeitos de 
Resolução nº 573/13, do Conselho Federal de Farmácia (CFF).
 
Quais os maiores desafi os encontrados na 
defesa contra atos praticados por profi ssionais 
não habilitados para o exercício da medicina?

A nosso ver, o principal desafi o é a incompetência jurídica do CRM para 
fi scalizar e julgar tais profi ssionais. Conselhos de outras categorias tem 
ido muito além dos limites defi nidos por lei, impetrando ações judiciais 
visando ao respaldo jurídico necessário para exercer atividades 
privativas de médicos, gerando insegurança e risco para os pacientes. 
Sempre deixamos claro que a  defesa do ato médico não se vincula à 
reserva de mercado ou corporativismo, mas ao direito dos pacientes 
serem atendidos com a maior segurança possível na realização dos 
procedimentos a que são submetidos. 
 
Considerando o número crescente 
de procedimentos realizados por não 
especialistas, como os cirurgiões plásticos 
devem agir para minimizar possíveis ataques à 
especialidade?

Os médicos devem fazer valer os seus direitos constitucional e 
legalmente, assegurados contra qualquer ato que ameace as suas 
prerrogativas e garantias. As situações de abuso ou irregularidade na 
atuação de outras categorias devem ser registradas e encaminhadas 
ao Ministério Público, que é o órgão competente para avaliar estas 
denúncias. Como dito anteriormente, o CRM não pode fi scalizar ou 
julgar profi ssionais não médicos, o que, entretanto, não impede que ele 
tome outras atitudes. Entre estas atitudes reiteramos a ação junto ao 
Ministério Público e ações dos conselhos de medicina a nível federal 
em defesa da Lei do Ato Médico. 

em que medida é possível dizer que a ameaça 
a prática profi ssional dos cirurgiões plásticos, 
bem como dos demais especialistas, se deve à 
ausência de leis mais rígidas contra o exercício 
ilegal da profi ssão?

Não podemos afi rmar que a invasão da cirurgia plástica por outros 
profi ssionais se deve à ausência de leis mais rígidas.  A Lei 12.048/13, 
chamada Lei do Ato Médico, tem sido um grande instrumento de 
defesa dos médicos e da sociedade contra normativas de conselhos 
e instituições de outras áreas da saúde, que vêm frequentemente 
impetrando ações para exercer atividades privativas de médicos.
 
A maior parte destas ações tem sido por meio de liminar (decisão 
provisória), porém o judiciário tem entendido que muitas delas 
contradizem até mesmo as leis específi cas que regem a constituição 
das autarquias e órgãos propositores e, assim, negam-lhes a 
possibilidade de sucesso. O que também tem proporcionado a criação 
de jurisprudência e fortalecimento da Lei do Ato Médico.

Entre
vista

Entre
vista

dr. Cláudia navarro 
Carvalho duarte lemos
Presidente do CRM-MG
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Entre
vista

estamos no fi nal do mandato da regional 
Minas e, também, da sociedade Brasileira de 
Cirurgia plástica. Quais legados essas gestões 
deixarão para os próximos anos?

A sintonia e harmonia das Diretorias Regional e Nacional, sobretudo 
nas últimas gestões, merecem um registro de louvor. A proatividade, e 
os objetivos estratégicos comuns, abreviaram caminhos e trouxeram 
efetividade às ações que benefi ciaram os membros da SBCP, e o papel 
social da Cirurgia Plástica. isto precisa ser valorizado e fomentado. Não 
há dicotomização de ações e interesses. Nossos interesses são únicos: 
o bem e crescimento de nossa especialidade e a proteção dos éticos.
 
Como o sr. avalia o atual momento vivido pela 
cirurgia plástica no Brasil?

A fotografi a do momento pode não ser das mais positivas, mas o fi lme 
da Cirurgia Plástica brasileira, é dos mais invejáveis. Atingimos um 
nível de excelência científi ca, e reconhecimento internacional, graças 
ao trabalho de Diretorias anteriores que conduziram a especialidade 
e a SBCP por caminhos sólidos; mas, sobretudo a responsabilidade, 
destreza, e dedicação de cada um dos cirurgiões plásticos brasileiros. 

É bem verdade que o mercado de trabalho necessita de estratégias 
urgentes de ações, para vencermos problemas que nos assolam.

Como novo presidente, quais serão os seus 
maiores desafi os à frente da sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica?

Não me agrada falar em 1ª pessoa. Ninguém constrói nada grandioso 
sozinho. “Estou Presidente”, e descentralizarei funções com um grupo 
de trabalho talhado em competência e capacidade. Trazer para perto 
todos os membros da SBCP, para que se sintam (e sejam) incluídos 
em uma gestão participativa. é assim que venceremos um dos nossos 
maiores problemas, que é o momentâneo erodido mercado de trabalho. 
Sob este “guarda chuva”, temos a defesa da especialidade com ações 
que saiam da trincheira de defesa, e assumam o enfrentamento (e 
ataque) com ferramentas legais, dos aventureiros e aéticos, que fazem 
dos pacientes, meros objetos de mercância.

Há alguns anos a SBCP assumiu o protagonismo da defesa da Lei 
do Ato Médico. Seguiremos, agora mais que nunca, obstinados em 
implementar ações jurídicas, legislativas e institucionais que impactem 
na melhoria do exercício profi ssional em todos os campos (científi co, 
segurança profi ssional e de pacientes, honorários, etc.).
 
o que as regionais devem esperar da nacional 
em sua gestão? 

Melhor que esperar, é agir! Agir em sintonia e harmonia com a Nacional.

Que mensagem o sr. deseja passar aos 
cirurgiões plásticos para o ano de 2020?

Reconheço que o cidadão brasileiro e o médico brasileiro, carrega em si 
certa desesperança por não termos o Brasil que queremos ou o mundo 
que achamos que merecemos. Por mais desafi ador que o momento 
possa parecer, sou absolutamente consciente da responsabilidade, e 
confi ante de trilharemos juntos o melhor dos caminhos para nossa 
especialidade. Energia, vontade, determinação e participação é o que 
me moverá nestes anos!

Em outubro a Regional Minas ganhou uma nova sede, mais moderna 
e com localização privilegiada em área nobre da capital mineira. Para 
a escolha do novo local foram considerados, além da localização, o 
conforto para os membros da diretoria e visitantes, a acessibilidade e 
a estrutura do imóvel. 

“Uma sede nova para a Regional era um pleito antigo e só foi possível 
graças a sucessivas gestões efi cientes. Posso dizer que fomos muito 
felizes no processo de negociação porque conseguimos vender a antiga 
sede por um valor melhor que o de mercado e adquirimos uma nova 
com todos os requisitos necessários para que a Regional fi que bem 
atendida”, comemora o presidente Alexandre Meira.

O prédio onde está localizada a Regional Minas tem estacionamento 
próprio, serviços inteligentes, auditório para até 70 pessoas e fi ca na 
Rua Timbiras, 2072, sala 1105, bairro Lourdes.

Nova
sede

dr. denis
Calazans
Presidente
eleito SBCP 
Biênio 2020/21
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Per
fi l

For
ma
tura

dr. antônio
Carlos vieira
Tesoureiro Geral eleito
SBCP Biênio 2020/21

o senhor tem uma história de 
participação ativa na sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica – 
regional Minas. Conte-nos um pouco 
dessa trajetória.

Em 2010 fui eleito para ocupar o cargo de tesoureiro, 
onde permaneci por dois mandatos. Em seguida fui 
eleito presidente da Regional Minas para o biênio 
de 2014/15, coincidindo com a realização, em 
novembro de 2015, do 52º Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Plástica em Belo Horizonte, que com 
o apoio regional alcançou um dos maiores lucros 
obtidos em congressos, gerando repasse para a 
Regional Minas possibilitando com isso a troca da 
sede da SBCP-MG, que era um dos nossos principais 
objetivos. Essa troca ocorreu, agora em Abril/2019, 
na gestão do Dr. Alexandre Meira. Após minha 
gestão como presidente, ocupei o cargo de gestor de 
negócios da SBCP-MG em 2016-17, e na sequência 
fui convidado para participar do DEC Nacional como 
representante da Regional Minas Gerais. Por fi m, 
para o Biênio 2020-21, estarei ocupando o cargo de 
Tesoureiro Geral da SBCP.

Como ex-presidente e membro ativo 
da regional Minas, como você analisa 
os últimos anos da cirurgia plástica 
mineira?

Quando iniciamos nossa gestão em 2010/2011, 
tinhamos uma Sociedade pouco representativa 
junto a Nacional. implementamos uma gestão 
progressista, dando continuidade ao trabalho de 
interiorização, iniciado na gestão do Dr. Jorge 
Menezes; buscamos parcerias e conseguimos 
realizar eventos regionais, tanto na capital quanto no 
interior de Minas Gerais. E assim, pudemos crescer 
fi nanceira e cientifi camente para os membros 
da nossa Sociedade. Hoje, Minas tem o terceiro 
maior número de membros especialistas, com uma 
signifi cativa representação de Membros Titulares, 
aumentando muito sua presença dentro da SBCP 

com cargos nas comissões e diretoria Nacional.  

novas gestões serão iniciadas tanto 
na regional como na nacional. Quais 
são seus planos para os próximos 
anos?

O Dr. Alexandre fez uma excelente gestão nesses 
dois anos. Além de promover a troca de sede para 
um prédio mais moderno com melhor localização, 
ele e sua equipe fi nalizam com um saldo fi nanceiro 
positivo. A Jornada Mineira foi recorde em número 
de participação, contou com uma grade científi ca 
inovadora, atraindo colegas que andavam um pouco 
afastados das atividades regionais. Acredito que o Dr. 
Alfredo Donabella dará continuidade nos trabalhos 
tanto na parte científi ca quanto administrativa nesta 
próxima gestão. Como Tesoureiro Geral da SBCP, vou 
me empenhar muito para modernizar e aparelhar a 
nossa Sociedade nas demandas administrativa e 
fi nanceira. Vamos investir na implantação de um 
sistema de gestão integrado, que trará agilidade e 
maior qualidade nas informações para tomadas de 
decisão. Daremos continuidade ao árduo trabalho 
no serviço de defesa da nossa especialidade, e 
consequente valorização do especialista, visando 
sempre à segurança cirúrgica dos pacientes.  

em sua opinião, porque é importante 
ser participativo nas atividades da 
sBCp?

Nossa Sociedade é forte e tem grande projeção 
dentro das outras especialidades médicas. E isso 
só é possível com uma maior participação dos 
sócios apontando e discutindo as demandas da 
nossa especialidade. Comparada há um tempo, 
quando ainda era um desejo ver a Regional Minas 
crescer, hoje podemos perceber o quão importante 
ela se tornou. Acredito que as novas gerações e 
gestões farão todo possível para ampliar ainda 
mais a participação dos mineiros dentro do cenário 
nacional dos nossos eventos.

24ª Jornada Mineira
de Cirurgia plástica

Um novo local, participação recorde dos cirurgiões plásticos, parcerias 
de valor e uma grade científi ca equilibrada que uniu cirurgia estética e 
reparadora na medida da necessidade dos participantes. Assim foi a 24ª 
edição da Jornada Mineira de Cirurgia Plástica realizada entre os dias 3 e 5 
de outubro, em Belo Horizonte.

O evento contou com a presença de mais de 250 profi ssionais e uma seleção 
privilegiada de palestrantes com temas diversos e inovadores. Um dos pontos 
altos da Jornada foi a aula Dissecções Cirúrgicas da Face em Cadáver Fresco, 
transmitida ao vivo do instituto de Ciências Biológicas da UFMG.

A programação social também merece destaque com uma seleção de 
eventos paralelos de qualidade e atenção especial às esposas dos cirurgiões 
participantes que tiveram programação dedicada inteiramente a elas.
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premiações

Durante a cerimônia foram entregues os prêmios aos alunos 
que obtiveram as melhores notas por categoria e o prêmio 
Sebastião Nelson ao formando que obteve a melhor nota 
geral que, este ano, foi Gabriel Henrique Gontijo Carneiro. O 
prêmio Olendino Prados também foi entregue na cerimônia 
ao candidato mineiro que obteve a melhor nota no exame para 
obtenção do Título de Especialista de 2019. O homenageado do 
dia foi o cirurgião plástico Leandro Ricardo de Aquino Santos. 
E os especialistas aprovados no exame para Membro Titular 
receberam o prêmio Bruno Bonfante. São eles: Henrique Leite 
Freitas, Klaus Rodrigues de Oliveira, Livia Neffa, Raiff da Silva 
Araujo, Sebastião Eustáquio Moreira Barroso e Sérgio Furtado 
de Castro. Os especialistas Deyse de Paula Oliveira, Francisco 
Mateus Dantas Carneiro Souto Marcio Manoel Ferreira da 
Cunha, Pedro Fonte Souza, de cidades do interior de Minas, 
embora ausentes também foram citados no prêmio.

entrega das chaves

A diretoria da Regional Minas aproveitou a cerimônia para 
realizar a passagem simbólica e entrega das chaves para 
os membros da nova diretoria, biênio 2020/21, que será 
composta por Alfredo Donnabella (Presidente Regional), 
Vagner Carvalho Rocha (Secretário) e Kennedy Rossi Santos 
Silva (Tesoureiro).

Para Alexandre Meira, presidente da Regional Minas, o 
evento marcou o encerramento de um trabalho realizado 
em conjunto e com muito apoio e dedicação de todos.  “O 
maior aprendizado adquirido nesses dois anos de dedicação 
e trabalho árduo foi o de identificar limitações e, com isso, 
superar as dificuldades ao lado de pessoas queridas que com 
compreensão deram o suporte necessário para fazer valer a 
pena todo empenho de se doar ao próximo, sem nada esperar 
em troca”, conclui o gestor.

Curso educação
Continuada 2019
UM DOS MOMENTOS MAiS AGUARDADOS NA REGiONAL MiNAS, A 
FORMATURA DOS RESiDENTES E ESPECiALizANDOS DOS SERViçOS 
CREDENCiADOS E DO MEC, NO CURSO DE EDUCAçãO CONTiNUADA 
– CEC 2019, FOi REALizADA NO DiA 6 DE DEzEMBRO NA SEDE DA 
ASSOCiAçãO MéDiCA DE MiNAS GERAiS. 

O EVENTO CONTOU COM A PRESENçA DA PRESiDENTE DO 
CONSELHO REGiONAL DE MEDiCiNA DE MG, CLáUDiA NAVARRO, A 
PRESiDENTE DA ASSOCiAçãO MéDiCA DE MiNAS GERAiS, MARiA 
iNêS DE MiRANDA LiMA E O PRESiDENTE DA SOCiEDADE BRASiLEiRA 
DE CiRURGiA PLáSTiCA, NiVEO STEFFEN. 

O CURSO DE EDUCAçãO CONTiNUADA, COORDENADO PELA 
SECRETáRiA DA REGiONAL MiNAS, iAN GöEDERT LEiTE DUARTE, 
TEVE A MAiOR PARTiCiPAçãO DE ALUNOS NOS úLTiMOS ANOS E 
FORMOU, NESTA EDiçãO, 24 NOVOS CiRURGiõES PLáSTiCOS.
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“Gostaria de parabenizar o presidente Alexandre Meira e a sua 
diretoria pela excelente gestão! Fomos honrados com a sua 
presença em dois eventos, aqui na UFTM, em Uberaba, e nos 
sentimos incluídos e prestigiados, dentro da grande família 
SBCP-MG!”

Marco túlio rodrigues da cunha – Uberaba/MG

“A última gestão da SBCP-MG, composta pelos colegas 
Alexandre, Ian e Hugo, foi surpreendente. Impressionou 
pelo dinamismo e proatividade. Foi um time harmônico e 
coeso, que ouviu, respeitou e procurou atender às demandas 
dos mais diversos grupos dentro da nossa classe. Trouxe 
tranquilidade e segurança. Um exemplo a ser seguido.
Meus sinceros cumprimentos e a gratidão por ter somado 
esforços junto a essa diretoria. Colegas queridos e muito 
respeitados!”

Xênia portella lourenço – Belo Horizonte/MG

“Ao longo desses dois anos de gestão tive a oportunidade 
de participar de eventos magnífi cos realizados pela SBCP-
MG, dentre eles o Simpósio Mineiro de Intercorrências 
em Ouro Preto, o Simpósio Mineiro de Cosmiatria e a 
Jornada Mineira de Cirurgia Plástica em Belo Horizonte.
Todos os eventos científi cos foram compostos por 
palestrantes extremamente gabaritados, ministrados com 
alto nível científi co, abordando temas imprescindíveis para 
a formação e atualização do cirurgião plástico.  Agradeço ao 
Presidente Dr. Alexandre Meira, a Secretária Dra. Ian Goedert 
Leite e ao Tesoureiro Hugo Rodrigues, por todo aprendizado 
e conhecimento adquiridos neste biênio, certamente foram 
a minha base para seguir uma carreira promissora. Grande 
abraço.”

João assaf Hadba – Belo Horizonte/MG

“Parabenizo Alexandre, Ian e Hugo pela profícua gestão 
e agradeço pelo tempo disponiblizado e doação à 
frente da Regional de Minas nestes 2 anos. Observei 
competência, dedicação, seriedade e avanços importantes 
na parte científi ca, mídia, jornada entre outros pontos, 
como o brilhantismo no posicionamento perante a 
mídia, fortalecendo a  especialidade e seus membros.
Nossa regional está em crescimento contínuo e junto somos 
mais fortes!”

augusto cesar M. almeida – Belo Horizonte/MG

“O Dr Alexandre Meira juntamente com sua equipe, 
conseguiram me impressionar  muito neste dois anos 
da sua gestão como Presidente da SBCP MG por vários 
aspectos, principalmente neste momento delicado em 
que passa  a Cirurgia Plástica brasileira, onde pudemos 
perceber a transparência e tranquilidade de seus atos 
frente aos mais adversos problemas enfrentados pela 
especialidade, pelos especialistas, preocupado em promover 
a segurança do paciente, aliado à sua competência 
em aglutinar a todos os cirurgiões de nossa regional.
Temos muito a agradecer ao Dr Alexandre, Dra Ian e ao Dr Hugo 
pelo precioso tempo dispensado em prol da Cirurgia Plástica.
Magnífi ca a gestão de Vocês.”

luiz alberto lamana – Belo Horizonte/MG

“Essa gestão que se encerra marca um momento importante 
na cirurgia plástica mineira. O Dr. Alexandre e sua diretoria 
foram de uma dedicação diuturna e de uma grande produ-
tividade no crescimento científi co da regional realizando 
vários eventos e, sobretudo, tiveram a grandeza de resgatar 
a história da cirurgia plástica mineira com a publicação de 
um belíssimo livro além de inaugurar uma nova sede para a 
Regional de Minas. Só temos que dar nossos parabéns ao 
Alexandre Meira e sua diretoria que demonstraram respon-
sabilidade administrativa e uma gestão empreendedora. Par-
ticipar da Jornada Mineira em Diamantina foi inesquecível. 
Um evento magnífi co, memorável e emocionante. Meu forte 
abraço e meus gloriosos parabéns a essa gestão digna!”

luciano chaves – Belo Horizonte/MG

“Ao falar sobre esta Gestão somam-se sentimentos de honra, 
agradecimento e gratidão. Sei que trilharam momentos ora 
de alegrias, ora bastante nublados, acreditando no hoje e 
sendo esperança para o amanhã. Foi,  saber-se, afeto, ciência 
e luta nos desafi os. Foi vivenciar percalços e colher apren-
dizado e sabedoria ao caminhar! 
O tempo foi profícuo para a gestão 2018-19. Boas relações 
estreitaram laços, trocas de ideias nas jornadas estimularam 
aprendizados. Altruismo e generosidade marcaram os cole-
gas que se doaram ao Curso de Educação Continuada, mes-
mo quando o “desassossego”, insistia em envolvê-los, uma 
luz  movia-os com seu brilho e inebriava-os, pois educar é a 
mais difícil das artes, mas a mais enaltecedora.
Este conjunto evidenciou a responsabilidade, disponibilidade 
e entrega dos gestores de  2018 e 2019. Encerra-se de ma-
neira digna um período de grande produtividade nas áreas de 
atuação que competem à Regional Minas Gerais, descorti-
nando portas para que os novos gestores possam fluir. 
Diamantina coroa com sua energia e magia, com seu tom em 
Vesperata, com o  ecoar de vozes em canções que tocam a 
alma,  luzes que iluminam e agasalham, instrumentos que 
despertam a mente, que é história, cultura, lazer e sonhos, 
o encerrar desta gestão. E, na festa da formatura dos Espe-
cializandos e Residentes; o transferir à nova Gestão eleita os 
trabalhos à  frente da Regional, o júbilo do dever cumprido 
com maestria. 
Parabenizar os membros da Gestão 2018-19 e àqueles que 
participaram com seu trabalho é crer que valeu a pena, crer 
na honra de ser parte da Regional Minas Gerais e que os tra-
balhos continuarão.”

Emília silva Klein - Belo Horizonte/MG
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