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Mensagem do Presidente
Caros membros FILACP, através deste importante canal de comunicação da nossa
Federação, desejo lhes fazer conhecer algumas das atividades que vêm sendo
realizadas, assim como também indicar eventos futuros a serem desenvolvidos.
Gostaria de lhes manifestar que a Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia
Plástica “FILACP”, cumpriu 39 anos de vida institucional em 19 de Janeiro, já que
foi instituída como a Federação Ibero-Latinoamericana, em 1974, em Caracas,
Venezuela, e agremiando a Sociedades de Cirurgiões Plásticos de fala hispana além
da incorporação de Espanha e Portugal, somando um total de 23 países, incluindo
a SLAPS que é a comunidade de cirurgiões plásticos de fala hispana, que exercem
nos EUA e Canadá.

Reinaldo Kube León
Presidente da FILACP
2012 - 2014

Agora, somos em torno de 5.000 membros localizados em diferentes pontos geográficos do mundo, compartilhando seus
conhecimentos, experiência, trabalhando e servindo a comunidade. Algo digno de destaque dos nossos membros, é a
intensa e silenciosa labor social que desenvolvem, realizando cirurgias sem receber benefício econômico algum. Nós
conseguimos nos estabelecer dia a dia, como uma Federação que procura o bem-estar do grêmio e servir a sociedade;
organizando eventos, congressos, simpósios, oficinas, cursos; apoiados numa estrutura organizacional sólida, flexível,
abrangente e vinculante que beneficia aos seus membros e a comunidade.
Um dos propósitos que surgiram desde o início da vida institucional da FILACP foi ter uma sede própria. Esse sonho se
cumpriu quando foi possível adquirir um escritório na Cidade de Panamá. Neste ano 2013, faremos a inauguração do
escritório da Fundação FILACP, localizado na Cidade de Panamá, no Ancon Insurance Building, East Coast Escritórios Asa C, Andar 14, o que tem sido um sucesso não apenas para os gestores, como para todos os membros que compõem
a Federação. As portas estão abertas para que nos visitem e vejam que estamos trabalhando pelo bem-estar de todas as
nossas Sociedades tanto nacionais como a nível Ibero-latino-americano.
Faço notar que a compra do escritório aconteceu graças ao impulso econômico oferecido pela empresa SILIMED, a quem
somos muito gratos por essa valiosa contribuição. Também indicar que formalizamos o aspecto legal da Federação, ao
registrá-la como entidade legal na cidade de Panamá como a Fundação Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia
Plástica. Estes avanços redundarão em progresso, possibilitando a melhoria das nossas relações entre os países
integrantes da FILACP.
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A FILACP, em 2012 comemorou e participou em vários eventos nos que colaborou como: o XIX Congresso Nacional da
Sociedade Peruana de Cirurgia Plástica, XIV Congresso Dominicano de Cirurgia Plástica, XVII Congresso Nacional da
Sociedade Equatoriana de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética acompanhado do nutrido Curso Internacional de
Estética da Federação Ibero-Latino-Americana de Cirurgia Plástica, destacando em cada um dos eventos, o alto nível
acadêmico e seus extraordinários programas científicos. No início do ano 2013, participamos do IV Simpósio de Cirurgia
Plástica, realizado na cidade de Guatemala, pela Sociedade Guatemalteca de Cirurgia Plástica; do 17 º Congresso do
IPRAS, realizado na cidade de Santiago de Chile, e planejamos para o resto do ano, realizar os Congressos Regionais; o
Congresso Bolivariano a ser realizado em Santa Marta, Colômbia, de 17 a 20 de abril, o Congresso do Cone Sul que será
em La Asunción, Paraguai, de 12 a 14 de setembro, e o Congresso Centro Americano e do Caribe, de 31 de outubro a 02
de novembro na Cidade de Panamá, e naturalmente, o Congresso Geral da FILACP que acontecerá em Cancun, no México,
de 23 a 26 setembro de 2014. Convidamos vocês a fazer parte destes extraordinários eventos que se avizinham. Temos
certeza de que os benefícios científicos e acadêmicos que irão representar
esses congressos, não podem ser quantificados, mas qualificados. Esperamos
ter uma concorrida participação em cada um deles. Igualmente estaremos
...estes são os
participando nos congressos nacionais de: Argentina, Brasil, Espanha, Curso
primeiros passos que
Internacional de Cirurgia Plástica em Guadalajara, entre outros.
estamos tomando,
Eu quero chamar a atenção, e lembrá-los, que é muito importante na hora de
programar um evento científico, pesquisar se nos potenciais dias selecionados,
não irá se desenvolver outro evento da Nossa Federação, que poderia
coincidir com uma data previamente estabelecida. Evitar essas coincidências
possibilitará uma maior participação dos cirurgiões ao evento.

“

o caminho é longo,
os desafios são
muitos, mas a força
e a vontade de
torná-la maior a
FILACP cada dia, nos
permite realizar esta
responsabilidade com
grande entusiasmo...

A FILACP está continuamente se retroalimentando, melhorando os processos
administrativos sempre á procura da excelência. Neste novo período
conseguimos gerir novos desafios, tais como a criação do centro de operações
administrativas para o novo local, organizando diretamente o Congresso
Regional Centro Americano e do Caribe, desenvolver duas obras literárias
da Cirurgia Plástica: Cirurgia das Mamas e Cirurgia do Contorno Corporal; criar e lançar o novo site e o diretório
dos cirurgiões plásticos, o que beneficia todos os nossos usuários; o patrocínio de prestigiadas universidades para
desenvolver pesquisas, que irão beneficiar a melhoria sustentada da institucionalidade da FILACP. Todavia, estes são os
primeiros passos que estamos tomando, o caminho é longo, os desafios são muitos, mas a força e a vontade de torná-la
maior a FILACP cada dia, nos permite realizar esta responsabilidade com grande entusiasmo, humildade e sempre com
a vocação para servir a nossa Federação.
Como presidente e mais um membro da FILACP, eu a vi crescer, estive envolvido em seus projetos, compartilhado
experiências, anseios, tenho trabalhado em equipe incansavelmente para tornar nossa amada Federação, uma
organização que representa a todos os nossos membros e que compartilha seus sucessos com a comunidade. É uma
honra sem dúvida, representar esta nobre instituição e estou muito orgulhoso de fazer parte desta grande família.

		Atenciosamente,
		Reinaldo Kube León
		
Presidente da FILACP
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IPRAS

WORLD CONGRESS

2013

February 27, 2013
Do: Conselho Executivo da FILACP
Para: Comitê Executivo da IPRAS
O Conselho Executivo FILACP, reunido em Assembleia Geral Extraordinária, em Santiago de
Chile, gostaria de manifestar a Presidência e ao Comitê Executivo da IPRAS, sua preocupação e
insatisfação com a organização e desenvolvimento deste Congresso IPRAS 2013.
Dada a limitada interferência da Sociedade chilena na tomada de decisões essenciais para o
desenvolvimento do evento, tais como:
1 -. Participação mínima e insuficiente na elaboração do programa científico final, em violação do
artigo 5 º, parágrafo 7 º, do Estatuto da IPRAS.
2 -. Falta de material impresso suficiente para todos os participantes.
3 -. Programação do transporte insuficiente e ineficiente.
4 -. Programa social pobre e insuficiente.
5 -. A língua oficial do IPRAS é o Inglês, mas de acordo com o Estatuto, secção C do artigo 5 º,
será permitida a apresentação de trabalhos na língua do país sede; situação que não foi permitida.
6 -. A FILACP discorda da avaliação preliminar dos locais propostos.
7 -. O anfitrião do Congresso deve saber de antemão quais são as condições de “Zita Congress
and travel” para chegar a acordos adequados.
Com base no exposto, o Comitê Executivo FILACP, enviará uma proposta para a revisão e alteração
dos estatutos da IPRAS, para evitar a repetição desses erros.

Dr. Reinaldo Kube
Presidente da FILACP
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VIII CONGRESSO BOLIVARIANO DE CIRURGIA PLÁSTICA

VIII CONGRESSO BOLIVARIANO
DE CIRURGIA PLÁSTICA - FILACP
De 17 a 20 abril de 2013
Santa Marta- Colômbia

Contato e informações:
info@bolivarianofilacp2013.com
www.bolivarianofilacp2013.com

Saudações em nome da Sociedade Colombiana de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva e no meu próprio.
Convidamos os colegas e amigos da SCCP e aos dos países vizinhos, para participar do 8 º Congresso Regional
Bolivariano da FILACP a ser realizado em Santa Marta, um dos pontos turísticos, culturais e históricos mais importantes
da Colômbia.
É este o congresso da saúde, da beleza e da função; porque estes, são os 3 objetivos relevantes da cirurgia
plástica e são nestes aspectos que mais se destacam os especialistas da região Bolivariana. No evento, em abril
de 2013, serão tratados temas de grande importância para todos,relacionados com a saúde pública, com a busca
da beleza e função; e para alcançar este objetivo, a comissão organizadora do evento, irá delinear uma excelente
agenda acadêmica. A todos os oradores, obrigado por aceitar o convite e a todos os participantes, meu sincero
reconhecimento porque com a assistência de vocês, se tornará realidade este Congresso.
Simultaneamente, realizaremos o 34° Congresso Nacional da SCCP com o slogan “Qualidade, ética e responsabilidade”
porque eventos como este e o 8 º Congresso Regional Bolivariano da FILACP, são aqueles que de maneira eficiente,
fazem aumentar a conscientização sobre a importância da qualidade, da ética e da responsabilidade na prática da
cirurgia plástica. Só com unidade e sentido de pertinência é que nossa especialidade vai conseguir uma posição
de destaque em nossos países e no mundo em geral. Promovamos e estimulemos padrões de conduta ética:
Incrementemos a nossa, idoneidade, procuremos o bem-estar de nossos pacientes e a excelência cirúrgica. Assim,
poderemos dizer que estamos cumprindo nossa missão e fará sentido nossa assistência aos Congressos.
A sede da reunião Bolivariana é em Santa Marta, uma das mais belas capitais da Colômbia, cidade histórica, mágica,
ultima morada do libertador Simon Bolívar, que deu seu nome ao grupo de países da FILACP formado por Venezuela,
Equador, Perú, Bolívia e Colômbia.

Dr. Emilio Aun Dau
PPresidente do 8° Congresso Bolivariano de Cirurgia
Plástica FILACP e 34° Congresso Nacional do SCCP
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Reunião de Trabalho do
Comitê Diretivo no Panamá

O Comitê da Direção, abrindo a
conta bancária.

Acima: Reunião de Trabalho do
Comitê diretivo.

Direita: Entrega do contrato com a empresa de
eventos do Hotel Trumpp, para a realização do
Congresso da América Central e do Caribe de 31
de Outubro a 02 de Novembro no Panamá.
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VI SIMPÓSIO NACIONAL DE CIRURGIA
PLÁSTICA DA ASSOCIAÇÃO DE CIRURGIA
PLÁSTICA DE GUATEMALA
O VI Simpósio Nacional de Cirurgia Plástica da Associação de Cirurgia Plástica de Guatemala, foi realizado no Hotel
Clarion Suites, em Guatemala, em 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013.

Palavras de boas vindas do Dr. Juan Fernando Vettorazzi,
presidente do Congresso e da Associação Guatemalteca de
Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora.
O Simpósio foi aberto pelo Dr. Reinaldo Kube, presidente da FILACP.

Dr. Guillermo Echeverria
(Diretor Adjunto da Comissão
de Ética FILACP)

Apresentaram se convidados
nacionais e internacionais,
figurando entre os
internacionais: os Dres. Gastón
de la Garza do México, Raul
Barceló de Estados Unidos
de Norte América e Reinaldo
Kube de Venezuela. E entre
os convidados nacionais: Dr.
Fernando Silva, Dr. Germán
Vargas, Dr. Eduardo Olmstead,
Dr. Julio César Méndez
Martínez, Dr. Emilio Meneses.
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CONGRESSOS
XLVIII CCONGRESSO NACIONAL
DA SOCIEDADE ESPANHOLA
DE CIRURGIA PLÁSTICA,
RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA
-SECPRE
5, 6 e 7 de Junho, 2013
Playa de las Américas - TENERIFE
Informações:
c.lazaro@bnyco.com

CONGRESSO
DE CIRURGIA PLASTICA
DO CONE SUL
FILACP
De 12 a 14 de Setembro, 2013
Asunción - PARAGUAI
Informações:
info@cirugiaplastica.org.py

XLIV CONGRESSO NACIONAL
DA ASSOCIAÇÃO MEXICANA DE
CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA E REPARADORA
De 16 a 20 Abril de 2013
Puerto Vallarta - MEXICO
Informações:
amcper2013@btcamericas.com
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50th BRAZILIAN CONGRESS
OF PLASTIC SURGERY

XX CONGRESSO IBERO-LATINOAMERICANO DE CIRURGÍA PLÁSTICA
E REPARADORA

De 13 a 17 Novembro, 2013

De 23 a 26 de Setembro, 2014
Cancún - MEXICO
www.filacp-cancun.org

Windsor Barra
Rio de Janeiro - BRASIL
www.cirurgiaplastica.org.br
Informações:
sbcp@cirurgiaplastica.org.br

CONGRESSOS FILACP
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2014 - CANCUN, MEXICO
2016 - MONTEVIDEO, URUGUAY
2018 - AREQUIPA, PERU

Informações:
filacp-cancun@servimed.com.mx

