
 

 

Discurso da posse SBACV 2022 

 
Dr. Julio Peclat 

Autoridades (citar) 

Senhores Ex-presidentes da SBACV  

Senhores Presidentes de Regionais 

Senhores ex-presidentes da Regional Rio de Janeiro, minha origem e eterna casa 
no movimento associativo 

Amigos e amigas da SBACV 

Meus queridos familiares 

Senhores convidados 

Boa noite e muito obrigado pela presença! 

Que alegria receber a todos vocês nesta noite para a cerimônia de posse da nova 
diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular!!!!!!! 

É uma honra tê-los, não para uma festa, mas para a celebração de um 
compromisso que eu e meus colegas de diretoria assumimos aqui. 

Sou filho de Affonso Celso Lopes de Oliveira e Neuza Maria Peclat. Meu falecido pai 
era auxiliar de escritório e minha mãe é professora primária. Foi com muito trabalho 
que conseguiram me formar médico e, à minha irmã Tatiana, pedagoga. Tenho 
enorme orgulho e carrego a responsabilidade sobre a sólida formação e sobre os 
ensinamentos éticos que recebemos de nossos pais.  

Muito obrigado por tudo, minha amada mãe e minha irmã, que foram incansáveis 
durante toda a minha graduação para que eu pudesse realizar o sonho de me tornar 
médico.  

A minha mãe depois de se aposentar, passou a trabalhar comigo, em minha clínica 
e faz até hoje meu faturamento... foi uma das melhores atitudes que tive em minha 
vida, trazê-la para trabalhar comigo!!! Ampliamos nosso relacionamento de mãe e 
filho para uma dimensão profissional também, e aprendi a admirar cada vez essa 
mulher, por qualidades que não conhecia. Meus amigos mais próximos passaram a 
chamá-la carinhosamente de “Fatumãe”. Eu te amo! 

Nessa mesma linha sou abençoado por ter tido a melhor e mais carinhosa avó, 
minha vó Nair, e duas tias mãe, tia Maria e tia Eliana. Foi graças a essas cinco 
mulheres fantásticas e ao meu pai, que pude me tornar um homem de caráter e 
determinado para vencer os desafios que a vida impõe. 

Agradeço muito a toda a minha Família, aqui representada pelos Peclat e pelos 
Rolim Maia. 



 

 

Quando estudava para o vestibular, no ano de 1989, coloquei uma frase, em um 
pedaço de papel, na parede em frente à minha mesa: " perseverando conseguimos 
tudo que queremos". Eu era um estudante em busca de construir o meu futuro, em 
busca de estímulo para seguir... Essa frase se transformou em um lema para minha 
vida e no qual ainda acredito  plenamente também quando se trata do movimento 
associativo.  

Fazer jus à história de Sociedade é um grande desafio. Neste ano nossa Entidade 
completa 70 anos! São sete décadas de busca constante pela formação qualificada 
dos especialistas, pela ampliação do acesso da população aos cuidados dos quais 
necessita, e pela valorização de nossa atuação. Fomos antecedidos por homens e 
mulheres que construíram a história de nossa Sociedade com muita dedicação e 
muito trabalho. Por isso é com muita ética, humildade, perseverança e promessa de 
trabalho duro, que assumo esta missão. Sou muito grato a todos que nos 
antecederam! 

Sabemos que é preciso manter essa inspiração e coragem para que consigamos 
seguir avançando e construindo bases sólidas para o crescimento contínuo. 
Conseguimos reunir, nesta diretoria, da qual muito me orgulho, um grupo de 
cirurgiões vasculares e angiologistas que mescla experiência, juventude, respeito à 
história e muita disposição para trabalhar em prol desta instituição pelos próximos 
dois anos. 

Uso como um mantra a frase do eterno professor Zerbini, “Nada, absolutamente 
nada, resiste à força do trabalho”. Se estamos aqui hoje, minha cara Diretoria da 
SBACV...É porque trabalhamos muito, há muitos anos para isso... 

Sou grato a tantos amigos e colegas que me ajudaram neste caminho, que seria 
injusto tentar citar cada um, pois certamente esqueceria, pela própria emoção do 
momento, pessoas fundamentais na minha pequena história. Representando todos 
os amigos e colegas de especialidade eu gostaria de citar o Dr Arno Ristow, que me 
inspirou a fazer cirurgia vascular assistindo uma cirurgia de aneurisma de aorta. Dr 
José Luis Camarinha Nascimento Silva, que me apresentou a SBACV e com quem 
trabalhei por 10 anos, e o Dr Ivanésio Merlo, que me deu a primeira oportunidade na 
SBACV Nacional, onde fui seu tesoureiro geral.  

Agradeço à minha equipe cirúrgica, e da Clínica, pela amizade, profissionalismo e 
dedicação. Sem a certeza de saber que posso contar com o apoio de vocês, seria 
impossível sequer pensar em assumir este imenso desafio. 

Vivemos um momento de grandes transformações no mundo. A pandemia nos 
mostrou, entre tantas outras coisas e entre tantas perdas, o quanto é ridículo 
pensarmos de forma pequena, em nossos pequenos nichos de cidades, estados e 
mesmo países. A falta de recursos para a saúde em países da África é capaz de 
abalar sistemas de saúde e econômicos nas maiores potências por todo o mundo! 

Temos que aprender com tudo o que vivemos! 



 

 

Temos que entender que a Medicina, exatamente da forma que conhecíamos, não 
existe mais, e que as nossas relações com colegas, fontes pagadoras e pacientes 
se transformam também. Mais do que nunca temos de ver isso, e ajudar as novas 
gerações a estabelecer aquilo em que reside o futuro de nossa profissão: uma 
Medicina conectada, que usa a tecnologia para ser tornar cada vez mais humana. 

Enfatizo nosso compromisso com a busca por melhores condições de atendimento 
para a população. Esta é uma luta continua, e não podemos esmorecer em nenhum 
momento. 

Precisamos buscar formas para aproximar os jovens vasculares do movimento 
associativo. Sem eles, as entidades médicas literalmente não terão sentido de ser e 
fatalmente, não terão futuro. 

Precisamos conquistar cada vez mais nossos associados, engajando-os em nossas 
ações. Nunca fez e cada vez faz menos sentido ter uma gestão na qual as palavras 
DIRETORIA e ASSOCIADOS pareçam ocupar espaços diferentes. 

Precisamos nos aproximar de outras entidades médicas, de forma não apenas a 
valorizar nossas especialidades, como também de construir soluções em conjunto 
para problemas que compartilhamos, como as crescentes investidas de 
profissionais não médicos em procedimentos que requerem formação adequada e 
responsabilidade ética, aspectos e habilidades que nos são ensinados ao longo de 
nossa extensa formação como médicos especialistas. 

Precisamos fortalecer politicamente a SBACV, conscientizando legisladores e 
gestores.  

Chegamos à pior fase da história na questão da remuneração e das condições de 
trabalho do médico. A luta por melhores honorários e pelo exercício profissional 
digno nunca foi tão necessária. Hoje, assumo o compromisso de não medir 
esforços, de desenvolver um trabalho bem estruturado, com base em tudo aquilo 
que tenho ouvido e observado ao longo de todos esses anos de participação em 
nossa sociedade. 

Defenderemos os dois pilares principais na SBACV: Educação Médica Continuada e 
Honorários Médicos e Defesa Profissional. Nossa entidade é científica e 
estatutariamente também de defesa profissional. 

Precisamos de forma urgente e faremos... uma reformulação no que tange 
treinamento e especificamente a prova do título de especialista.  

Vamos investir nossas energias em Defesa do Cirurgião Vascular e Angiologista 
brasileiros. Conversaremos com todas as entidades médicas e pessoas que possam 
nos ajudar a sair deste lugar desconfortável em que nos encontramos hoje. 

Só temos uma saída senhores...a inteligência coletiva, a união dos bons que 
desejam mudar para melhor a nossa história!!! 



 

 

Precisamos manter a continuidade responsável e comprometida na SBACV.  
Ninguém é maior que a nossa Instituição!! Nunca projetos pessoais podem 
sobrepujar os coletivos!! 

O trabalho em uma instituição muitas vezes não dá resultado em dois, quatro ou 
seis anos...construiremos juntos nossa história pelos próximos dois anos. Faremos 
isso de forma ética, seguindo regras rígidas de compliance, respeito ao associado e 
ao nome da nossa Instituição. 

Sou um entusiasmado realista e muito obstinado... e não tenho medo de desafios.  

Nosso grupo da diretoria executiva é jovem, experiente, talentoso e muito 
trabalhador.  

Humildemente espero contar com o apoio de todos os amigos que já estiveram aqui 
onde estamos hoje, e já estou ouvindo e trocando experiências com muitos deles.  

Não posso deixar de agradecer pelo hercúleo trabalho, as pessoas que organizaram 
as reuniões que ocorreram hoje durante todo o dia, e também organizaram este 
lindo evento. Representando todos vocês fica minha gratidão a dois irmãos de vida 
e de associativismo: Breno Caiafa e João Sahagoff. Muito obrigado! 

Finalmente, preciso agradecer as 3 pessoas muito especiais: Paulinha, a mulher da 
minha vida, minha brilhante colega de turma, a melhor clínica que conheço, e ainda 
por cima angiologista e colega de Sociedade, a melhor companheira de viagens e 
da vida...só com você ao meu lado encaro esses desafios!! Te amo! 

Lucas e Rafa, vocês são a minha inspiração!! Meu peito não tem espaço pra tanto 
orgulho. Filhos maravilhosos, netos amorosos, sobrinhos queridos, primos 
parceiros, amigos leais aos amigos!! Ambos fazendo Medicina, serão a quarta 
geração de médicos pela Família materna. Minha busca é ser a cada dia um 
exemplo melhor pra vocês!! Papai ama demais vocês!!  

Agradeço a DEUS por essa oportunidade e que ele nos dê saúde e as nossas 
Familias, e sabedoria pelos próximos dois anos. 

O que fazemos, no movimento associativo, nunca é por nós individualmente. Somos 
movidos pela coletividade, pelo interesse de muitos: vasculares e pacientes. É nisso 
que acredito e é isso que pautará minha postura como presidente da nossa SBACV, 
função, que tanto me honra. 

Encerro esta fala aqui com um pequeno texto atribuído ao Papa Francisco: 

“Os rios não bebem sua própria água; as árvores não comem seus próprios frutos. 
O sol não brilha para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. 
Viver para os outros é uma regra da natureza”  

Muito obrigado queridos amigos!! 

 


