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Editorial

FEBRASGO: 45 ANOS DE EXISTÊNCIA
No dia 30 de outubro de 1959, na Sede da Associação Médica de Minas Gerais em Belo Hori-

zonte, durante a realização da XI Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, foi fundada a
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

Estiveram presentes na instalação os Drs.: A. de Oliveira (MG), Alberto Henrique Rocha (MG),
Lucas Machado (MG), Hermínio Ferreira Pinto (MG), A. Frância Martins (SP), J. Onofre de Araújo
(SP), José Gallucci (SP), Cosme Guarnieri Netto (SP), Hugo Maia (BA), J. Adeodato Filho (BA), Adelmo
Botto (BA), Antonio de Sá Leitão (PE), Alberico Câmara (PE), Mario Kamnitzer (RJ), João Paulo Rieper
(RJ), A. Campos da Paz Filho (RJ), Fernando Machado Moreira (RS), Domício Pereira da Costa (PR), J.
Etelvino Cunha (RN) e João Emílio de Macedo (PA), tendo sido eleito Presidente da Diretoria Provisó-
ria da Federação o Dr. A. Frância Martins.

A primeira reunião da Diretoria da FEBRASGO foi realizada no dia 15 de abril de 1960, na
residência do Sr. Presidente, à Rua Honduras, 280, São Paulo, onde foram eleitos os demais mem-
bros da Diretoria, o que foi feito por aclamação. Ficou assim constituída: Dr. J. Onofre de Araújo –
Vice-Presidente, Dr. Waldemar de Souza Rudge – Secretário Geral, Dr. José Gallucci – Tesoureiro e
Dr. Cosme Guarnieri Netto – Secretário Adjunto.

Nestes 45 anos de existência da FEBRASGO, a mesma foi dirigida por 14 Presidentes e 7
Secretários Executivos.

A Instituição foi se organizando ao longo dos anos, sendo hoje uma das mais importantes
Sociedades Científicas em nosso meio. Respeitada e admirada por sua postura ética e científica na
educação continuada permanente durante todos estes anos e na defesa profissional de seu quadro
associativo.

Sua atuação se faz presente junto a organismos internacionais (FIGO, FLASOG, OPS/OMS,
UNICEF); organismos governamentais (Ministério da Saúde e Ministério da Educação) e atualmen-
te atuando em cooperação técnica com o Ministério da Saúde em países da África.

Muito foi conseguido nesta trajetória e muito ainda por fazer, pois a estrada é longa e, nesta
linha de conduta de ações com o trabalho, a seriedade, a competência e a dedicação de seus diri-
gentes e com o apoio dos associados, cada vez mais a FEBRASGO cresce e se solidifica em seus
ideais em prol da saúde da mulher.

No dia 30 de outubro, dia da fundação da FEBRASGO, comemoramos o Dia Nacional do Gineco-
logista e Obstetra; aproveitamos o ensejo para cumprimentar todos os colegas da especialidade.
Pensando no presente e no futuro, cumpre-nos não esquecer aqueles que idealizaram a FEBRASGO.
Com toda propriedade poderemos deles afirmar o que disse Sir Isaac Newton (1643-1727): “We see
so far because we stand on the shoulders of giants” (Nosso horizonte é tão amplo porque nos apoiamos
nos ombros de gigantes).

Colegas, permaneçamos sempre unidos em defesa de nossos ideais.

- Parabéns FEBRASGO por seu aniversário!

- Parabéns COLEGAS pela comemoração do 30 de outubro, NOSSO DIA.
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