Sorocaba, 01 de agosto de 2017
Assunto: propostas de candidato Prof. Dr. Geraldo Prestes de Camargo
Filho a presidência

Propostas de gestão do candidato
Geraldo Prestes de Camargo Filho

O CBCTBMF clama por mais austeridade e transparência!
Precisamos inovar, renovar e estabelecer uma gestão eficaz,
profissional, austera e transparente no Colégio Brasileiro de
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-faciais, atraindo todos os
cirurgiões buco-maxilo-faciais e, especialmente, fazendo da
entidade o centro do saber e do desenvolvimento desta
especialidade odontológica. Neste sentido, são nossas
propostas:

• Profissionalizar a gestão do CBCTBMF, formando uma gestão
eficaz, experiente, competitiva e profissional à frente do Colégio,
capaz de realçar seu destaque e posicioná-la como entidade de
destaque nacional e internacional;

• Instaurar uma política de austeridade e transparência total na
gestão financeira do CBCTBMF. A divulgação de dados não

somente em assembleias, mas a disponibilidade diária para o
sócio, através de ferramenta tecnológica;

• Criar o Portal da Transparência do CBCTBMF, publicando todos
os dados financeiros do Colégio e todas as atividades realizadas;
opinião continua diária das ações, através de ferramenta de
tecnológica: o membro opina, o membro decide através da
mesma plataforma das eleições eletrônicas o dia a dia do
CBCTBMF; as atividades dos funcionários do Colégio serão
acompanhadas em tempo real também;

• Combater o conflito de interesse e desta forma livrar o
CBCTBMF de ações prejudiciais a seu desenvolvimento: com isto,
certamente, muitos membros voltarão a contribuir e participar
das atividades e o CBCTBMF atuará de forma justa e perfeita.

• Aprimorar, alicerçar as bases da residência em BMF: a prova de
especialista foi perdida por somente ter sido “lutado” por ela e
não por uma formação embasada que levasse ao seu
reconhecimento! Estabelecer bases e intercâmbios na formação,
em consonância com o desejo da maioria dos membros
associados e primando pelo rigor científico e qualidade do
ensino, da pesquisa e da formação do cirurgião BMF.
Acompanhar a atuação destas residências, evitando uso da força
de trabalho em detrimento do caráter educativo pelo qual estas
estruturas devem primar;
• Permitir o parcelamento maior no pagamento da anuidade,
buscando ampliar o acesso ao CBCTBMF; talvez com a

participação em eventos o membro inadimplente tenha
desconto: agregar.
Servir ao CBCTBMF deve ser motivo de honra para todos os
seus membros. Entretanto, tal ato de servir não pode ser
confundido com a busca pela perpetuação no poder de pessoas
ou grupos. Queremos renovação e inovação, vivemos em uma
democracia, privilégios devem ser banidos, tratamento
igualitário deve ser o foco. Por isso, é descabida qualquer
tentativa de benefício que venha favorecer interesses
particulares em detrimento do dever profissional de lutar pela
categoria. Assim, para termos mais democracia e acabarmos
com privilégios, propomos:

• Exercer os cargos de direção sem conflitos de interesse;

• Aperfeiçoar o processo de consultas à comunidade de
membros, estabelecendo regras claras e acessíveis à participação
em períodos de eleição e afins. Hoje, tais regras eleitorais são
difusas, não claras e ultrapassadas; eleições por internet já,
permitindo o membro impossibilitado de participar de quaisquer
atividades de acompanhar: democratizar a participação.

• Implantar a Ouvidoria do CBCTBMF, permitindo amplo acesso e
interação, garantir que membro
tenha suas demandas
respondidas por um membro que não participe da Diretoria em
até 72 horas;

• Consulta aos membros do Colégio na distinção das honrarias e
homenagens do CBCTBMF. Permitir que, de modo paritário,
todos os membros possam se posicionar sobre homenageados,
ao lado das indicações da Diretoria;

• Criação do Prêmio de Mérito do CBCTBMF, a ser concedido
anualmente aos membros destaque na valorização,
popularização e avanço científico da especialidade da cirurgia
BMF;

• Os congressos e eventos promovidos pelo COLÉGIO são
oportunidades ímpares de reunião, intercâmbio de idéias e
saberes, promoção de conhecimento, networking, partilha
de boas práticas e indução do desenvolvimento científico.
Entretanto, o acesso a estes eventos mediante pagamento
é atualmente feito de forma injusta: residente paga ZERO
no COBRAC apresentando trabalho! Inovar e estimular a
participação dos residentes principal foco do ensino.

• As custas e os gastos no evento devem identificar valores e
membros, previamente aos encontros científicos!!!

• Revisar e baratear os valores atualmente cobrados dos
membros do CBCTBMF para participação em congressos,
eventos e afins. Diante do atual cenário econômico nacional, tais
valores são, muitas vezes, incompatíveis com a realidade. E tal

fato acaba impedindo um maior o acesso; veiculação por
internet!

• como forma de renda perene a criação do LIVRO do COLÉGIO:
com temas da graduação até a residência, o LIVRO do COLÉGIO
será um grande dissipador da marca Colégio, iniciando nas
faculdades (aproximadamente 150 no Brasil , em média com 80
alunos por sala!); com formato físico e digital, terá edições o que
trará uma renda permanente e um caráter evolutivo para nossa
especialidade;
• outra forma de renda perene a criação do Manual do
Residente: com temas específicos e afins da residência, o Manual
do Residente será um grande dissipador da marca Colégio, com
formato físico e digital, terá edições, o que trará uma renda
permanente e um caráter evolutivo para nossa especialidade;
• Buscar mais parcerias com a iniciativa privada a fim de buscar
uma redução nos valores dos congressos e eventos; o exemplo
do COPAC 2016;

• Estabelecer planejamento prévio a fim de divulgação com
antecedência máxima do calendário de eventos, com o intuito de
permitir aos membros do CBCTBMF um planejamento financeiro
coerente com suas necessidades de participação em congressos
e eventos: busca por locais gratuitos para as aulas dos capítulos,
evitando o desperdício e o dinheiro mal empregado. Escolha por
internet dos ministradores;

• Disponibilizar conteúdos produzidos pós-eventos e durante os
congressos do CBCTBMF, ampliando o acesso a estes eventos de
modo não presencial;

• Aprimorar a assessoria de imprensa e democratizar a
participação dos membros nas campanhas através de
sorteios e estabelecer regras claras, evitando e
combatendo a auto-promoção;
No mercado de trabalho:

• Articular ações institucionais junto aos representantes das mais
variadas esferas de governo e iniciativa privada no campo
médico (convênios médicos, planos de saúde, por exemplo), a
fim de bem posicionar todos os campos de atuação do BMF;

• Lutar para que Estados e Municípios respeitem os campos
de atuação e ampliem a oferta destes procedimentos em
suas redes públicas;

• Defender perante a iniciativa privada (convênios, planos de
saúde) a urgente revisão dos valores pagos para a realização de
procedimentos na área BMF, e diminuir e combater o conflito de
interesse e a aplicação das leis vigentes;

• Pareceres e arbitragens: não de liberação de
procedimentos, mas de questões que envolvam Instituições
e diretrizes da nossa especialidade. Já temos Instituições
com dever de ofício para a realização de procediemntos,
devendo o Colégio participar ativamente no apoio e não na
disputa por fazer!
• Realizar congressos e encontros conjuntos com entidades
afins, visnado a expansão e a comunicação de um mercado
de trabalho.

• Buco-público: visitação em loco dos mais variados locais de
atuação dos BMF, estabelecendo condições mínimas para
atuação e de reconhecimento da força de trabalho a nível
municipal, estadual e federal; com este trabalho conseguiremos
embasar solicitações para o aprimoramento dos especialistas!

• auxiliar o balizamento de procedimentos estéticos e estéticos
funcionais por cirurgiões BMF;
• Criar o Fórum Permanente de Defesa do BMF, monitorando
ações no campo dos poderes Legislativo, Executivo e na iniciativa
privada e atuando em defesa dos interesses de nossa
especialidade;

Treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ininterruptos são
essenciais à nossa atividade. É deles que brotam a inovação e
renovação que tanto queremos e que vamos conquistar:

• Criação da Plataforma on line de Ensino à Distância (EAD), com
a disponibilização a cursos, vídeos, palestras, material didático,
revistas e ensaios destinados a toda comunidade de membros do
CBCTBMF;

• Implementação dos Departamentos de Especialidades do
CBCTBMF: trauma, ambulatorial, atm, ortognática, patologia, etc
para uma melhor atuação específica em cada fase de formação
da vida do cirurgião BMF;
• Eleição de residentes para participarem das ações da
diretoria, eleitos por residentes: representantes de cada
ano da residência!

• Buco-mulher: a criação do departamento feminino e uma
participação maior das mulheres na diretoria do CBCTBMF;

Criação de um braço benevolente do CBCTBMF:

• pode ser solicitado por membros o apoio em ações
benevolentes de campanhas ou para atuação.
• Contribuição proveniente dos ministradores de cursos do
CBCTBMF e medalha e homenagem ao membro que
realizou a maior doação anual;

• Dar ampla e total publicidade à destinação dos recursos e
ações voluntárias.

• Oferecer descontos em atividades aos sócios participantes;

• Fazer do dia 13 de fevereiro – Dia Nacional do Cirurgião BMF –
uma data ímpar de mobilização e divulgação de nossa
especialidade em nível nacional.

Nada resiste ao trabalho e a ética!!!
Estas propostas foram registratadas em cartório.

