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Brasília, 12 de Setembro 2012 

 

Querid@s colegas y amig@s de FLASSES: 

De nuevo con tod@s vosotr@s a través de nuestro Boletín de FLAS-

SES, en este periodo de tiempo las noticias han ido llegando con 

cuentagotas pero todas ellas nos llenan de contento. 

 Octubre está a la vuelta de la esquina y la posibilidad de vernos y 

compartir conocimientos y hermandad en breve es  razón de felici-

dad. Por ello y para ello, quiero constatar que los compañer@s res-

ponsables del XVI CLASES no han dejado de trabajar (…a pesar de 

ser periodo vacacional) para lograr que el Congreso de Medellín sea 

todo un éxito.   

También compartir con tod@s  la alegría por los óptimos resultados 

de la intervención quirúrgica sufrida por nuestro querido past presi-

dent y amigo Rubén Hernández, al que esperamos en perfectas con-

diciones en Colombia. 

Antes, en este mes de Septiembre tendrá lugar en Madrid (España) el 

Congreso de la EFS, con presencia de un Symposium de FLASSES. 

Y todo ello, en medio de la crisis económica mundial que nos asola 

y en la que la industria farmacéutica, cada vez apoya menos y olvida 

más a la sexología científica. 

A pesar de todo, seguimos luchando con la ilusión, el ahínco y la 

dignidad que nos caracterizan…  

Un fraternal abrazo 

Antonio Casaubón Alcaraz 

Presidente de FLASSES 
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Ezequiel López Peralta es Psicólogo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sexólo-

go Clínico. Acreditado por FLASSES. Conferencista internacional. Presentador de Simple-

mente sexo en Discovery H&H Latinoamérica desde 2006. Experto invitado del programa 

Vos y Yo de Canal 9 de Costa Rica. Docente de cátedra y profesor invitado de prestigiosas 

universidades en Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Argentina. Director del Departamento 

de Sexología de la Clínica de Andrología y Sexología Urobosque (Bogotá).  
 

El erotismo infinito. UN VIAJE DESDE LA MONO-

TONÍA SEXUAL HACIA EL INCREÍBLE MUNDO 

DEL EROTISMO  

Ezequiel López Peralta         Editorial Grijalbo 

LANÇAMENTO DE LIVRO 

Este libro es un recorrido por el mapa del cuerpo que 

muestra cómo el erotismo constituye nuestra naturaleza y 

cómo, si estamos atentos, las relaciones de pareja o la 

consecución de ella, pueden ser un camino más placente-

ro y efectivo de lo que creemos. Un libro que combina el 

dato científico, el ejemplo elocuente, el humor pícaro, el 

consejo práctico, a la manera de un manual de uso y 

aprendizaje con un lenguaje limpio, preciso, de agradable y 

provechosa lectura. Sexualidad y erotismo con un enfo-

que divulgativo, práctico e integral. El objetivo es com-

prender, derribar mitos, pensar nuevas ideas, desterrar 

prejuicios, y analizar la sexualidad desde una perspectiva 

que permita una sana y placentera experiencia.  

 

Prólogo: Dra. Claudia Rampazzo (México) 

Colaboraciones: Dr. Juan Fernando Uribe (Colombia), Dr. 

Gerardo Giménez Ramírez (Venezuela), Marcelo Gobello 

(Argentina) 
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Calendário de eventos  

2012 

 

. 20 / 22 Septiembre 

XI Congreso de la Federacion Europea de Sexologia  EFS 

Madrid                                                           
www.fess.org.es 

 

 10 / 13 Octubre 

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGIA 
Y EDUCACION SEXUAL  FLASSES 

Medellin, Colombia                                                        

www.clases2012.com       www.flasses.net 

 

 17 / 21 Octubre 

WPA International Congress  

Praga, Rep Checa                                               

www.wpaic2012.org 

 

 
 

FLASSES on line 
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Estimados(as) Congresistas y Colaboradores 

 

Reciban a nombre del Comité Organizador del XVI Congreso Latino-

americano de Sexología CLASES 2012 un cordial y afectuoso saludo, 

unido a nuestros deseos por su bienestar y progreso 

 

A un poco mas de un mes para dar inicio a la magna fiesta de la Sexología 

en Latinoamérica y culminando las labores de planificación y organización 

de este evento, es para nosotros un motivo un orgullo contar con ust-

edes, por eso queremos compartirles las labores y nombramientos reali-

zados tanto para los(as) conferenciantes, los(as) coordinadores y el per-

sonal de logística 

 

Para cada actividad académica se ha seleccionado: 

 

 Uno(a) o varios(as) conferenciantes dependiendo de la modalidad: sus funciones son desarrollar el tema asignado en la 

conferencia 

 

 Un(a) coordinador(a): Para cada actividad académica hemos nombrado un(a) coordinador(a), sus funciones son las de pre-

sentar al conferencista, controlar el tiempo, moderar la sesión de preguntas y respuestas y supervisar los aspectos de 

logística requeridos 

 

 Un(a) funcionario(a) de logística: será el/la encargado(a) de atender todas las necesidades de los(as) conferenciantes y 

los(as) coordinadores(as), debe control de las ayudas audio visuales y hacer el soporte técnico, el control en las porterías 

y el manejo operativo de la logística 

 

Les adjunto un cuadro de funciones y el programa del Congreso, allí encontrarán la siguiente información 

 

Nombre 

Apellido 

País 

Conferenciante: Se refiere a las personas que han sido elegidas como conferenciantes, describe las actividades en las cuales 

esta programado(a), información adicional la encuentra en el programa que le adjunto 

Coordinador(a): Se refiere a las personas que han sido seleccionadas y las actividades donde ha sido nombrado(a) como 

coordinador(a), información adicional la encuentra en el programa que le adjunto 

Logística: Se refiere al personal de logística, allí están descritas las actividades en las cuales esta programado(a) 

 

De la manera mas atenta les solicitamos se sirvan consultar su nombre y verificar las actividades que les fuerosn asignadas 

 

Para poder ofrecer a nuestros Congresistas un congreso de la calidad que se merecen, requerimos de su valioso aporte en 

lo siguiente 

 

 Confirmarnos lo mas pronto posible su asistencia al Congreso 

 

 Confirmarnos su aceptación en las funciones asignadas, en caso de no poder acep-

tarlas, agradecemos nos informe para proceder a buscar otra alternativa 

 

 Si ha sido seleccionado(a) como conferenciante, nos debe enviar oportunamente 

como se le ha solicitado, las memorias para poder incluirlas en el libro que se les va a 

entregar a los Congresistas 

 

 Si no se ha inscrito al Congreso, le sugerimos hacerlo anticipadamente, esto nos 

permitirá tenerle preparadas sus credenciales y agilizar para su comodidad el ingreso al evento 

 

Si ya ha confirmado su asistencia o ha enviado sus memorias, no requiere hacerlo 

Esperamos su pronta respuesta y su valiosa colaboración 

Cordialmente        Gabriel Fdo. Londoño Flórez      Gerente CLASES2012 
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21° Congresso Mundial da WAS ( Associação Mundial para Saúde Sexual  
 
 

  

 

Todos están invitados a asistir al Congreso que se celebrará en Brasil en 2013.                     

Considera la posibilidad de viajar al país de la samba, fútbol , y el Carnaval. 

Nombres importantes del mundo de la sexología se le invitará a hablar de la salud sexual 

en la ciudad de Porto Alegre, el Hotel Plaza São Rafael de 21 a 24 septiembre, 2013. 

El tema principal es: Asuntos del sexo , directo desde el corazón. 

Envíe sugerencias : presidente@2013wascom 

Abrazos con afeto, 

Dra. Jaqueline Brendler. 

Presidente del Congreso. 

Todos estão convidado a participar do Congresso no Brasil em 2013.                         

Nomes importantes da sexologia mundial serão convidados a discutir Saúde Sexual na cidade de Porto 

Alegre, no Hotel Plaza São Rafael de 21 a 24 

Setembro de 2013. 

O Brasil é o país do samba, futebol e do canaval  além da nossa alma latina, por isso o tema principal 

é: Assuntos sexuais direto do coração. 

Enviem sugestões: presidente@2013wascom 

Abraços carinhosos , 

Dra. Jaqueline Brendler. 

Presidente do Congresso. 
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Através deste boletim aproveitamos a oportunida-

de para divulgar o comunicado da Dr Rosemary 

Coates solicitando afastamento do cargo de presi-

dencia da WAS 

 

Dear Members of the Advisory Committee, After lengthy consideration it is with deep 

regret that I am resigning as President for reasons of ill health. I have been undergo-

ing treatment for the past seven months and have another 13 months to go. The treat-

ment has debilitating side effects and I am finding it very difficult to continue with my 

various responsibilities. I have discussed this decision with my fellow Executive Offi-

cers and have notified the Executive Committee. As of today the Vice President, Kevan 

Wylie, will take on the duties of President. I know that everyone is anxious to know 

what is happening about the 2013 Congress. We have been working very hard to en-

sure this comes to fruition. The withdrawal of support for Rio by Kenes International 

has obliged us to seek a Brazilian PCO who is willing to underwrite the Congress ex-

penses. Due to the hard work of Jaque Brendler we now have an agreement with 

CCM, a professional PCO in Porto Alegre. CCM has already booked a venue and the 

date of the Congress has been secured. The details are: Plaza São Rafael Hotel, Porto 

Alegre, Brazil,September 21st - 24th, 2013.Kevan Wylie is visiting Brazil at the end of 

the month to add momentum to the arrangements and facilitate the organisation for 

the scientific programme. This has been a long and difficult process but we have suc-

ceeded and we know we will have ahighly successful and enjoyable Congress. Best 

wishes for a successful World Sexual Health Day and thank you all for your support 

and contributions to WAS. 

Rosemary Coates 
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Artigo cientifico 

LIMITE 

Vitória Menezes 

Psicóloga—Psicoterapeuta sexual 
 É natural e esperado que ao longo do tempo, papeis sexuais e sociais sejam modificados. Essa mu-

dança é extremamente benéfica, pois é resultante de um novo pensar, e desejar, quebra crendices, desfaz 

mitos. Hoje é verdadeiramente difícil definir-se o que é papel ou não da família, do trabalho, da escola, 

da sociedade enfim.Com a mão de obra mais valorizada, surgiram os self service, hotéis, supermercados 

de “carregue você mesmo”etc. 

 Mas é no papel da família que quero me deter.Há alguns meses, ouvi alguém comentar que um 

certo religioso teria dito que, hoje “a mulher não quer mais exercer seu papel de mãe”. Presumindo 

que a afirmação seja verdadeira, inicia-se uma grande incoerência: Por que será que, desejam tanto 

(principalmente por volta dos trinta e 33 anos) a maternidade, se não querem "maternar"? Aí surge 

uma outra questão. Segundo Lidyia Aratangy, a mulher com jornada tripla de trabalho, tende a 

"solicitar" mais enfaticamente ao pai da criança, e co autor do projeto, a “operar”, e pasmem, irrita-se 

por ele não a "obedecer", ou melhor, a não cumprir o processo nos moldes que ela determinou...De 

forma própria e leve, com prazer, ainda segundo a autora, chega a resultados de excelente qualidade, 

revelando um novo pai, irritando a mulher terrivelmente que insiste que o banho, por exemplo, precisa 

ser dado seguindo tal e tal passo. Observo que hoje “terceriza-se” tudo, inclusive a criação dos fil-

hos.Babá que dorme no quarto com as crianças (ela dorme?), comidinhas industrializadas, transporte 

escolar, reforço, folguista, só pra citar alguns itens, evitando a propósito de falar da medicalização das 

crianças tidas como hiper ativas, trelosas, impossíveis, as quais muitas vezes são filhos de pais pouco 

envolvidos, velhos de espírito, e que não estão dispostos a "soltá-las" num local próprio para 

"queimar" suas calorias, e viver a infância. 

 Mas a estória não pára aí. Filhos de pais e mães distantes, avôs omissos, tios irresponsáveis a 

nova família busca outras formas de “ser”. Se detém a regras inéditas, “invioláveis”. Hoje ser boa mãe 

é comprar enxoval no exterior, fazer seu book, decorar ricamente um quarto. É exigir a cesariana con-

venientemente agendada junto ao hospital, para que possa asegurar sua suite master.O nascimento do 

bebé, deixou de ser uma vivência do casal, para ser uma celebração aos moldes descrito por Jurandir 

Freire: Espetáculo. Ser pai, é assistir o parto, bancar a festa ou “colaborar”, “todas as festas que 

virão!". 

 Nada de treino ao vaso. A criança usará fraldas descartáveis, poluindo sensivelmente o planeta 

esse mesmo planeta que, contraditoriamente, será cantado na sua escolinha no dia das mães , conduzindo 

sua genitora as lágrimas...Nada de desconforto de levantar de madrugada e conduzi-lo de volta ao seu 

próprio leito.Dormirá entre os pais.  

Página 8 
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 Alias, um famoso hotel de campo do estado, ofertou recentemente uma promoção: criança até 5 

anos na cama dos pais grátis...Deve ter vendido tudo!  Nada de conviver com os filhos, afinal, fol-

guista, tornou-se personagem de primeira necessidade.Nada de contar estorinhas, ou ninar: CDs. 

Nada de conversas no carro, na estrada, no engarrafamentos: DVDs.Nada de vida em família...nada 

de limites. Opa! Limites tem sim! Para os outros! 

Para a professora que reclama da falta de educação domestica do infante. Para o guarda de transito 

que cobra o seu cinto de segurança. Para o pediatra que não entende como emergência a queixa de 

que a criança está tossindo “sem conceder aos pais o direito de dormir”! 

Ser uma boa mãe e bom pai, é promover uma viagem a Disney. Ter grades em todos espaços, gritar 

com quem "destratar" da sua cria. 

Falta limite. Aos pais, o de entender que criança precisa de presença. Não constante, nem vigilante. 

Mas meia hora ao dia que seja.Cadê os pais que tiravam proveito do engarrafamento, e conversavam, 

cantavam, com os filhos? Cadê as brincadeiras de salão? Cadê o não? 

Recentemente em viagem a Giulianova na Italia, percebi que não haviam grades nos edifícios. E não pre-

cisam...Grade deveria ser pra quem tá fora não entrar, e não para assegurar que crianças e adolescentes 

sem limites introjetados despenquem janela abaixo. 

 Em 1997, um índio foi assassinado em Brasilia por um grupo de jovens, sem limites introjeta-

dos que lhe altearam fogo.Uma mãe de um desses moleques, afirmou em rede nacional que não tinha 

entendido que necessitava dizer ao filho que, não era para queimar ninguém. 

O mesmo se faz verdade hoje.Ser família não é ter, é SER.Esqueçam o enxoval, a festa.Curtam, edu-

quem.Ajudem seus filhos a introjetarem valores dignos, e não culpem os outros pelas suas besteiras, 

como tentou fazer recentemente uma jovem senhora que, aborreceu-se comigo, as 20:00hs de um 

sábado, quando eu e meu companheiro estávamos num animado papo, durante um jantar , merecido, 

diga-se de passagem, depois de uma jornada de trabalho de 6 dias semanais, num clube social da ci-

dade, que dispõe de parque infantil (iluminado), e ampla área de lazer. Na ocasião, não mascarei 

minha indignação em ser perturbada diretamente por uma criança, cuja “responsável” bradou sua in-

satisfação pelo meu comportamento diante de um bebé de dois ainhos.O que faz um bebê acordado, 

gritando, num restaurante as 20:00horas? Não seria mais adequado um quarto? Uma conforavel 

caminha depois de um merecido banho e relaxante? 

 Não amiga, não pense que irei educar seu filho.Já o fiz, e diga-se MUITO bem.Não lhe tirarei 

este prazer. No máximo poderei lhe ajudar no meu consultório a exemplo do que faço rotineira-

mente.E lembre-se todos têm direito de não gostar de crianças, inclusive você, que não quis levar seu 

bebé de dois aninhos para curtir sua infância.Por enquanto vou resistindo a aceitar mal educa-

dos.Tomara que você retome seu papel...antes da polícia! 
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FLASSES  on line é distribuida únicamente através da Internet vía e-mail. 

Não está autorizada nenhuma outra versão que não chegue através das 

direções de e-mail avalizadas pela FLASSES. 

ATÉ  O  P R Ó X I M O  B O L E T I M  

 

 

Nossos telefono 

Tel 55 61 33460607 

Fax 55 61 33465580 

Email cavalcantidacs@gmail.com 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

FLASSES 

 

FLASSES ON LINE 

 

Direcção 

Dr. Antonio Casaubón alcaraz 

Edicão 

Sylvia M.O. C. Cavalcanti 

Apoio  

Ruben Hernandez 

 

INFORMES 

Nesta edição vai nosso especial 

agradecimento  a colaboração 

sempre constante do nosso past 

Presidente Ruben  Hernandez      
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Queridos Amigos da FLASSES. 

 

 Estamos a um mes do maior evento da FLASSES o 
nosso CLASSES, esperamos ansiosamente a presença de 
tod@s nossos associados e amigos, pois será sem duvida 
um grande momento de confratenizção e um importante 

acontecimento científico. 

 Temos a certeza que a participação neste evento 
será uma oportunidade de atualização importante já que 
contaremos com a presence dos mais importantes 
sexol@s da Latino America, Portugal Espanha e convida-

dos de outros paises já confirmados. 

 CONTAMOS COM SUA PRESENÇA NOS EN-

CONTRAMOS LÁ EM MEDELLIN 

SYLVIA CAVALCANTI 

Secretaria geral FLASSES 

2010-2014 

 

 . 

Elizabeth Gutiérrez 

PRESIDENTE DO XVI CLASSES 

1 Vice presidenta flasses 2010-2014 


