CARTA ABERTA AOS MEMBROS DA SBCP

“Quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia” – Guimarães Rosa.
Não discorrerei sobre 18 anos de dedicação à esta entidade que aprendi respeitar e
amar. Não há nenhum mérito pessoal face aos 73 anos desta “jovem senhora”
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), uma legião de homens e
mulheres - cirurgiões plásticos e colaboradores a edificaram pela história. Foi no
seio da SBCP que se formaram os 6.885 membros que a compõe.
Gratidão e respeito são as palavras que me regem nesta gestão à frente da SBCP.
Enfrentei (com ajuda de amigos leais, e igualmente dedicados) adversidades de
toda sorte, sem precedentes na nossa história. O declínio de receitas nos obrigou a
uma governança emergencial a fim de manter viva e ativa esta entidade que é de
todos e para todos. Em novembro de 2019, eleito Presidente, e simbolicamente
empossado no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Brasília, reafirmei meus
compromissos de campanha eleitoral, e em honesto discurso disse que:
“E na cena conturbada que atravessa o mercado de trabalho da cirurgia
plástica brasileira, é obrigação de cada um de nós conscientizarmo-nos,
numa grandeza cívica, que ajustes emergenciais precisam ser feitos, pois
do contrário sentiremos na carne os efeitos de nossa omissão. E o futuro
não perdoará a covardia do presente!”
“A cirurgia plástica brasileira não chegou a esta excelência de
reconhecimento científico, à toa. Isto é fruto de uma construção de
gerações de cirurgiões plásticos e dirigentes que souberam conduzir a
SBCP por caminhos sólidos e formaram cada um de nós.”
A pandemia que ainda nos assola, destruiu projetos, sonhos e vidas. Na SBCP não
foi diferente. Mesmo neste turbilhão de dificuldades não renunciei a
responsabilidade, e segui determinado em promover os tão necessários ajustes
para engrandecimento da Cirurgia Plástica brasileira e da SBCP. Desde o primeiro
dia de gestão, reafirmei a mim e a todos que o cargo não me envaidece, e meu
maior objetivo é poder usá-lo para fazer diferença na vida das pessoas e não na
minha. Oferecer a todos o sentimento de pertencimento. Nas palavras de Nélson
Mandella: “É a diferença que fazemos nas vidas dos outros, que
determinará a importância da vida que levamos”.
Nesta esteira de ajustes necessários está uma reforma estatutária, em rito legal,
que contemple os anseios maiores dos membros da SBCP, entre eles o direito de
escolher seus dirigentes. Este processo de reforma está em curso desde o dia
16/junho/2021 atendendo ao disposto no art.79 do nosso Estatuto vigente.
Após ano e meio gerindo problemas, e ofertando soluções, e já enxergando o por
do sol desta difícil gestão, ciente de entregar uma SBCP saneada ao 32º Presidente,
deparo com uma ação judicial movida por um grupo de 7 membros da SBCP com
intenção de sobrestar o processo eleitoral em curso. Sou legalista por princípio, e

causa-me espécie saber que os mesmos membros autores da ação registraram-se
como candidatos à Diretoria Executiva Nacional para o biênio 2022/2023 (portanto
aceitando as regras do pleito eleitoral) e em ato contínuo ingressam na Justiça
pleiteando a mudança do regramento. Não entendo de futebol, mas
figurativamente seria entrar no campo aceitando jogar tradicionalmente, e no meio
do jogo tentar mudar as regras para jogar com as mãos...
Não emitirei juízo de valor sobre o mérito, mas não há como não entender esta
ação, proposta no tempo que foi, como um ato politiqueiro de soslaio.
Mover uma ação judicial contra a instituição que se participa, e da qual se aceitou
suas regras, é ato de bisonhice distante do espírito classista tão necessário nestes
tempos difíceis. Lamento que aquele grupo tenha propositalmente ignorado os
esforços e a condução legalista desta Presidência. Um ranço de críticas veladas e
desenhadas com as cores da caneta de um advogado que certamente nunca ouviu
falar em SBCP, tampouco conhece sua história.
Mas para isto, carrego comigo uma máxima que “Toda crítica avulsa deveria ser
precedida por uma prestação de contas. Ou construímos o direito de
criticar, ou vestimos o silêncio, ele disfarçará melhor o real tamanho que
temos”.
Seguirei firme respeitando e defendendo a SBCP. Acredito igualmente na retidão
legal e na Justiça.
Na lírica passagem de Les Misérables: “Todo homem será rei”. Ocorre que mais
a frente, como o desejo e ambição são ilimitados, os homens vão querer serem
deuses!
A propósito, um dos grandes segredos da vida é não dar reciprocidade a maus
sentimentos.
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