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Mensagem do Presidente

Prezados Colegas

Ainda sentindo as vibrações positivas emanadas durante o XXXII Congresso Norte Nordeste de Cardiologia, realizado em 
Manaus-2012, recebemos mais um exemplar de nossa Revista Eletrônica. Um contínuo de realizações que mostra a pujança 
de nossa cardiologia. A oportunidade de comemorarmos nosso Jubileu de Prata deu ao encontro um brilho especial, que 
contou com a presença dos profissionais de nossa especialidade, verdadeiramente comprometidos, e que sentem orgulho de 
pertencer e atuar com a Cardiologia da Região Norte-Nordeste. 

A mensagem, na solenidade de abertura do evento feita pelo Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. 
Jadelson Andrade, patenteou a magnitude da cardiologia brasileira, assim como destacou a nossa importância no contexto 
da medicina nacional. 

A oportunidade de render homenagens aos Ex-Presidentes da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, que compareceram 
ao evento, mostrou a gratidão que temos aos colegas que nestes anos conseguiram edificar uma Sociedade forte e de vanguarda. 
Ao trabalho de cada um é tributado o sucesso que conseguimos atingir. 

A quantidade de novos palestrantes, que ainda não haviam participado anteriormente em nossos congressos, constituiu-se 
no fato digno de nota. A necessária renovação do plantel de conferencistas e pesquisadores é vital para a sobrevivência de 
qualquer organização científica. A nova geração de bons cardiologistas na Região Norte-Nordeste já é evidente, e nos transmite 
a segurança de uma boa transição entre passado, presente e futuro. 

Outro fato relevante, que foi unanimidade entre os presentes, foi a homenagem que a Academia Amazonense de Medicina 
rendeu a um dos mais importantes membros da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Dr. Gilson Soares Feitosa recebeu 
título de Sócio Honorário, das mãos do Presidente da Academia Dr. Cláudio do Carmo Chaves. A trajetória do Dr. Gilson 
Feitosa, dispensa qualquer comentário adicional. O rigor de suas atitudes sempre revelou certo grau de ascese em sua vida. 
Modelo de comportamento associativo esteve presente em todos os Congressos de nossa Sociedade Norte-Nordeste, nunca 
abrindo mão de seu regionalismo, apesar de seu prestígio nacional e internacional. Um sócio que dá brilho ao nosso grupo 
de cardiologistas! Expoente de uma geração precursora, Dr. Gilson discute com autoridade cientifica nas diversas áreas da 
cardiologia. Nossos agradecimentos por sua excepcional contribuição. 

Em 2013, a cidade de São Luis do Maranhão irá sediar nosso congresso. A terra de Gonçalves Dias e a cidade dos azulejos 
abrirão seu coração para nos receber. Se Deus permitir estaremos todos lá para mais uma confraternização científica e social. 

Os preparativos já começaram! 

Aristóteles Comte de Alencar Filho 
Presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia 


