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Palavras do Presidente
Poucos dias após a conclusão do XX Congresso da FILACP,
realizado com grande acolhida em Cancún, começo por felicitar a Comissão Organizadora do mesmo, chefiada pelo Dr.
Fernando Molina do México, e que incluía também o Conselho
Executivo da FILACP e a Associação Mexicana de Cirurgia
Plástica. Para eles, os meus melhores votos e o convite a
continuar o bom trabalho feito para a nossa Federação.
Durante o evento, recordamos a realização do Curso
Pré-Congresso de Cirurgia Plástica, organizado pelo Dr. Fernando Magallanes, diretor do Capitulo de Cirurgia Plástica
da FILACP. No curso houve a destacada presença do honrado
e distinguido professor, Dr. Ronaldo Pontes do Brasil. Foi realizado também o Concurso
Internacional de Residentes, e entre outras sessões acadêmicas foram incluídas: cursos
instrucionais, temas livres, painéis, conferencias, apresentações eletrônicas e workshops.
Duas publicações foram apresentadas, o livro "Cirurgia Plástica da Mama" dos autores
Dr. Reinaldo Kube e Dr. Ramón Zapata e o livro "O Bisturí de Venus" da Dra. Priscilla
Alcocer.
Durante a cerimônia de encerramento foi nomeado como Presidente da FILACP, para o
período 2014-2016, o Dr. Julio Daniel Kirschbaum do Peru, a quem desejamos todo o
sucesso durante o exercício de sua gestão, bem como a todos os membros de sua
equipe.
Tem sido um pouco mais de dois anos de trabalho árduo, dedicado ao progresso, crescimento e desenvolvimento da nossa FILACP, e hoje podemos dizer com orgulho e satisfação de todos os seus membros, que estamos (Continuação Pag. 2)
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posicionados como uma impor tante organização internacional quanto a cirurgia
plástica se refere, temos caráter legal e
sede própria. Não baixamos a guarda para
alguns acontecimentos sucedidos no IPRAS,
a nossa luta continua. Aproveito esta oportunidade para agradecer novamente a
todos os membros do Comitê Executivo e
aos Diretores e membros dos Capítulos,
Comitês, Fundação docente, Comitê Editorial da Revista da FILACP, todos vocês me
acompanharam durante este período, e

par ticularmente quero agradecer a Dra.
Milica Jovic, que com grande entusiasmo
conduziu a elaboração e publicação do
Boletim da FILACP.
Ao engenheiro Xavier Vasquez e a Senhora
Vicky Mugraby, o meu sincero agradecimento pelo seu excelente trabalho na
secretária da FILACP.
Meus melhores desejos a todos vocês!

RELATÓRIO DE LABORES DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FILACP 2012-2014
Dr. Romulo Guerrero
Diretor de Relações Internacionais da
FILACP
A poucas semanas de terminar o período de
2012-2014 do Conselho Diretivo da FILACP,
dignamente presidido pelo Dr. Reinaldo
Kube, os informo sobre o trabalho realizado
á frente do Comitê de Relações Internacionais da FILACP.
Na Reunião do Conselho diretivo da FILACP,
reunido em Medellín em maio de 2012, o
Dr. Reinaldo Kube, me honrou com a designação de Diretor do Comitê que, por decisão
do Conselho foi formado nessa reunião.
Ao iniciar as atividades deste comitê, solicitei o apoio do Conselho Executivo da
FILACP e do Conselho Diretivo, destacando a
confiança e o apoio dado a este Comité pelo
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Dr. Kube.
Estabelecemos a comunicação com todas
as Sociedades Nacionais e, em várias oportunidades com todos os colegas cirurgiões
plásticos, membros dessas Sociedades para
informálos sobre as atividades que foram
desenvolvidas no âmbito do Comité de
Relações Internacionais da FILACP.
Tivemos o encargo do Presidente da FILACP
e do Conselho Diretivo de organizar o IX
Congresso da América Central e do Caribe,
realizado na Cidade do Panamá, nos días 31
de outubro ao 02 de novembro de 2013,
evento que teve lugar no magnífico hotel
Trump.
Pessoalmente convidamos aos Doutores
Glen Jelks e Dean Toriumi, professores americanos de prestígio, que, junto aos
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excelentes oradores da FILACP, que aceitaram nosso convite, constituíram um grupo
de professores de elevada qualidade científica, pelo quais foi possível alcançar o objetivo de excelência científica proposto.
Da mesma forma foi negociado, em conjunto
com o Presidente da FILACP e do Conselho
Executivo, com o Hotel Trump da cidade de
Panamá como hotel sede do evento, nas
melhores condições para a realização deste
Congresso Regional. A escolha desta sede
foi cer tamente um grande acer to pela qualidade do serviço prestado e pelos cuidados
que puderam ser fornecidos aos par ticipantes.
Convidamos as casas comerciais mais prestigiadas da América Central para par ticipar e
agradecemos sua ajuda e colaboração.
Foram realizados uma série de esforços
para a organização do congresso, a maior
par te dos serviços contratados, foram com
casas comerciais do Panamá, o que foi possível graças a colaboração e apoio de
todos os membros do Conselho Diretivo e,
em especial do Dr. Reinaldo Kube.
Até mesmo algumas contratações importantes, puderam ser feitas no Equador,
incluindo ar tigos de papelaria, resultando
em uma economia de custos e facilitando o
processo de impressão de Diplomas, programas, anúncios, etc.
Em seguida, no secretariado e divulgação
tivemos o apoio da Secretaría da FILACP
graças a Xavier Vásquez e Vicky Mugravy,
que realizaram seu trabalho com dedicação.
O IX Congresso da América Central e do
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Caribe, foi auspicioso pela qualidade dos
professores convidados, talvez com o maior
número de par ticipantes que já teve o Congresso Regional da América Central e Caribe.
Agradecemos a confiança dos colegas membros da Região e, á aqueles que não são da
região e ainda assim par ticiparam, especialmente os colegas da Venezuela, Colômbia,
Equador, México, etc. Foi um sucesso pelo
espírito de companheirismo vivido, pela
grande opor tunidade que tivemos para
for talecer os laços de amizade no âmbito de
um evento científico inesquecível. Obrigado
mais uma vez aos colegas que se juntaram a
nós neste magno evento.
Fomos capazes de colaborar com a organização da sede da FILACP, o escritório, que
foi adquirido no período do Dr. José Tariki,
inaugurado no período do Dr. Reinaldo Kube
quem, com o apoio de todos finalizou os
detalhes de adequação. A sede foi inaugurada no dia 02 de novembro de 2013, ou seja,
enquanto o Congresso Regional Centro
Americano era desenvolvido, o que deu um
marco especial para este congresso.
Acho impor tante notar que a organização do
IX Congresso da América Central e do Caribe
Regional representou um desafio para este
Conselho Diretivo, no entanto, a capacidade
organizacional, implementação e desenvolvimento do Conselho Executivo, presidido pelo
Dr. Kube, foi testada ao organizar um evento
desta natureza já que requeria uma série de
condições, capacidades profissionais e de
organização, demonstrada por cada um de
nós que esteve no comando do evento.
Foram demonstradas também as boas
relações internacionais que permitiram convocar a professores de prestígio internacio-

Boletim informativo - Federação Ibero-Latinoamericana de Cirurgia Plástica - Dezembro 2014.

RELATÓRIO
nal e o estabelecimento de um ótimo relacionamento com empresas de prestígio como o
Hotel Trump, o que é um excelente precedente para a realização de eventos futuros.

mento entrou em vigor após a sua
aprovação logo da discussão, sugestões e
modificações, pela Presidência e o Conselho
Executivo da FILACP.

Na sequência do relatório, vale a pena
destacar a colaboração deste Comitê para
os grandes projetos desta administração.
Foram realizadas várias reuniões com o
Conselho Executivo, Buenos Aires, Rio de
Janeiro, etc. para apoiar a organização do
XX Congresso da FILACP, que aconteceu em
Cancún em setembro de 2014.

Durante este período, recebemos uma serie
de comunicações solicitando informação e
apoio de diversas Sociedades Nacionais,
assim como colegas, aos que temos respondido tentando informar da maneira mais
clara sobre suas necessidades.

Da mesma forma, foram frequentes as
comunicações com a Comissão Organizadora do Congresso, presidida pelo Dr. Fernando Molina, para sugerir, apoiar e colaborar
com este evento.
Juntamente com o Dr. Reinaldo Kube, viajamos para o México em maio para uma
reunião com a Diretiva da Sociedade Mexicana de Cirurgia Plástica e com o Comitê Organizador. Também foi completada a elaboração do Regulamento da FILACP, regula-
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Continuamos a trabalhar com o Conselho
Diretivo do XX Congresso da FILACP espero
que este evento tenha a par ticipação mais
ampla possível e temos um grande evento
regional.
Gostaría de dar um agradecimento especial
ao Dr. Reinaldo Kube, Presidente da FILACP,
2012-2014, pela confiança depositada e
pelo apoio recebido; e aos membros do Conselho Executivo, os Dres. Julio Daniel
Kirschbaum, José Tariki, Guillermo Vázquez e
Alejandro Duar te. Sua colaboração, sugestões e amizade foram inestimáveis para
a realização deste trabalho.
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XX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO IBERO LATINO-AMERICANA DE CIRURGÍA PLÁSTICA
CANCUN 2014.
Do 23 ao 27 de setembro foi realizado com grande sucesso o XX Congresso da FILACP em
Cancún - México. Parabéns ao Dr. Fernando Molina Presidente do Congresso e á Associação
Mexicana de Cirurgia plástica, que fizeram um excelente trabalho na organização do
evento.

Inauguração do Congresso.

Mesa de Honra do Congresso

Dr. Reinaldo Kube inaugurando o Congresso.

Valentina Kube (filha do Presidente da FILACP Dr. Kube)
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Caminhada de Bandeiras de países membros da FILACP.
Dr. Eugenio Rodríguez, Presidente eleito da AMCPR
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Reunião do Comitê Executivo e Diretivo da FILAPC.
Sessões científicas. Lazaro Cardenas, Professor Ricardo Baroudi
e o Dr. Manuel García Velasco.

Dr. Fernando Molina, Presidente do Congresso FILACP Cancun.
Apresentação do livro "Bisturí de Venus" da Dra. Priscilla Alcocer.

Apresentação do livro “Cirurgia Plástica de mama” do Dr. Reinaldo Kube e Ramón Zapata.

Festa de confraternização

Festa de confraternização. Dr. Jelks y esposa, Dra. Terzis
y Dr. Fernando Molina, Presidente do Congresso
Cerimónia de Encerramento.
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Homenagem ao Professor Ronaldo Pontes

Durante o Curso Pré-Congresso de Cirurgia Estética organizado pelo Dr. Fernando
de Magalhães, o renomado professor brasileiro Ronaldo Pontes recebeu homenagem.

Dr. Ronaldo Pontes.

Dr. Fernando Magallanes.

Concurso Internacional de Residentes
Fundação docente. Director: Celso Bohorquez Escobar (Colombia). Subdirector, Director
Elenco: Dr. Eric Santamaría (México). Vocales: Dra. María del Mar Vaquero (Europa); Julio
César Galvez (Centroamérica); Dr. Gustavo Núñez (Centroamérica).

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE RESIDENTES. 1°.
lugar Alejandro Aguilera (México), 2° lugar Jorge Bonastre
(Espanha), 3° lugar Natalia Sorrenti (Uruguai).
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Júri qualificador e Residentes par ticipantes.

Boletim informativo - Federação Ibero-Latinoamericana de Cirurgia Plástica - Dezembro 2014.

CONGRESSOS

Juramentação do Dr. Julio Daniel Kirschbaun como
o novo presidente da FILACP, período 2014-2016

Cerimonia de Juramentação do Dr. Kirschbaun junto a família e o
Dr. Kube.

Discurso del Dr. Julio Daniel Kirschbaun.

Dr. Julio Daniel Kirschbaun, Presidente FILACP 2014 - 2016.

Dr. Reinaldo Kube y Dr. Julio Daniel Kirschbaun y Dr. José Tariki

Momento de emoção em que Eduardo Kirschbaun dedica uma
música para seu pai el Dr. Julio Daniel Kirschbaun.
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XXI CONGRESSO IBERO
LATINOAMERICANO DE CIRURGIA
PLÁSTICA
9 a 12 março de 2016 - Punta del Este
Info en: www.scpu.uy/xxicongreso

XII CONGRESSO DE CIRURGIA
PLÁSTICA DO CONE SUL FILACP /
XIX SIMPÓSIO INTERNACIONAL
SOBRE CIRURGIA PLÁSTICA
S.C.P.E.R.R.L.

22 a 24 de outubro de 2015 - Rosario-Argentina
Info en: www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com

X CONFERÊNCIA REGIONAL DE
CIRURGIA PLÁSTICA DA AMÉRICA CENTRAL E DO CARIBE
10 a 13 de fevereiro de 2015 - Guatemala

XXXV CONGRESSO NACIONAL DA
SOCIEDADE COLOMBIANA DE
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E
RECONSTRUTIVA
20 a 24 de maio de 2015 - Cartagena
Info en: www.congresosccp2015.org
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VL CONGRESSO ARGENTINO DE
CIRURGIA PLÁSTICA
E RECONSTRUTIVA
14 a 17 de abril, 2015 - Argentina
Info en: www.congresosacper2015.com.ar.
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CONGRESO GUATEMALTECO DE
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E
RECONSTRUTIVA
10 al 14 de fevereiro de 2015 – Guatemala
Info en: www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com

