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Vitória 04 de janeiro de 2017. 
Carta ao associado,  
 
 
Prezados colegas que sempre participaram de nossa associação. 
 
 
No ano 2016 fizemos várias modificações e adequações de nossa SOGOES para 
conseguirmos manter essa importante associação que visa educação médica continuada 
em plena atividade: 
 
1 – Desligamos a importante colaboradora Maria Eugenia Sant’Anna Bonesi, que durante 
décadas muito nos ajudou, para conseguirmos estabilizarmos o caixa da SOGOES. 
 
2 – Vendemos uma sala das quatro que possuímos, para pagar todos os direitos 
trabalhistas da nossa colaboradora e legalizarmos e pagarmos todos os impostos que 
ainda estavam em atraso, pois não sabíamos que nossas salas eram de terreno de Marinha 
e tinham uma grande dívida no Serviço de Patrimônio da União (SPU). 
 
3 – Diminuímos em mais de 70% o custo mensal de nossa Associação, para conseguirmos 
manter a viabilidade econômica/financeira e a sustentabilidade da nossa SOGOES, essas 
dificuldades são fruto de grande diminuição de patrocínios dos laboratórios, que 
recebemos todos dias em nosso consultórios, e que por vários motivos não se interessam 
mais em nos ajudar e tudo leva a crer que não se interessarão mais, porem devemos 
lembrar que aqueles que tem nos ajudado na educação médica continuada com seu 
patrocínio, deverão ser altamente valorizados por nossa classe. 
 
4 – Participamos da Assembleia Geral Extraordinária (AGF) da FEBRASGO que, com a nova 
direção do Prof. César Eduardo Fernandes nos deixou muito entusiasmado com as novas 
propostas de viabilidade econômica, social e financeira, e também de educação médica 
continuada, publicações (FEMINA) e outros. 
 
Por isso estimado colega, contamos com sua colaboração comparecendo aos nossos 
eventos que faremos este ano, e pedimos que apesar de todas as dificuldades que nossa 
área tem passado, quitem o boleto de pagamento anual que será enviado diretamente pela 
FEBRASGO. 
Se você não recebe-los até o final de janeiro entre em contato com Marcio (27) 98806-4468 
ou com Zacharias (27) 98112-2758 que providenciaremos a emissão do mesmo. 
Lembramos mais uma vez que precisamos de colegas para assumir a nossa associação e 
que a mesma é a última trincheira da educação médica continuada em nossa área de 
atuação. 
Desejamos a todos muita paz, felicidades, trabalho e rendimento digno com conhecimento 
científico apurado, nesse ano que começa e esperamos que nossa associação se 
mantenha viva por muitos anos, além dos cinquenta que já temos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Dr. Henrique Zacharias Borges Filho 

Presidente SOGOES 
Biênio 2016/2017 
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