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José Itamar Abreu Costa
Ex-Presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia (2014-2015)

Fomos eleitos para presidir a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia (Biênio 2014-2015). Com sede administrativa em 
Natal (RN), escolhemos a Dra. Fátima Azevedo (RN) para administrar a nossa sociedade. Recebemos uma estrutura muito 
organizada e com saldo financeiro em caixa. O nosso programa incluiu o Dr. Carlos Eduardo Batista de Lima (PI) como diretor 
científico, o Dr. Mauro Gonçalves Oliveira (PI), diretor financeiro e outros companheiros: Dr. João David de Sousa (CE) e 
Travessa (PA). Visitamos a sede em Natal. Onde por solicitação da Sociedade Norte-Nordeste de Hemodinâmica, cedemos o 
espaço para a instalação da referida sociedade.

Presidimos dois grandes Congressos: o Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia junto com o Congresso Pernambucano de 
Cardiologia, presidido por Dra. Catarina (PE), tendo como coordenador científico o Dr. Roberto Pereira (PE). Foi um sucesso 
tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista financeiro. Em Teresina, o Congresso NNE junto ao Piauiense de 
Cardiologia, presidido pelo Dr. Carlos Eduardo Lima (PI), que juntos a nossa regional sendo presidida por Dr. João Francisco 
(PI) e tendo o Dr. Luiz Bezerra (PI) uma peça incansável na elaboração e condução da programação científica. Foi um sucesso 
científico, tivemos a ousadia de trazer 85 palestrantes de outros estados. Como estava previsto, tivemos que utilizar alguma verba 
da nossa sociedade para cobrir despesas, sendo muito bem aceito pelos conselheiros da sociedade diante do objetivo atingido.

“A sociedade tem por finalidade proporcionar aos seus associados Congressos com qualidade.”
Findamos a nossa gestão com a certeza de um dever cumprido, tivemos participação em todas as atividades da SBC, tendo 

como Presidente e Vice dois competentes cardiologistas: Drs. Ângelo de Paolla (SP) e Sérgio Montenegro (PE). Conseguimos 
através da visão acadêmica e progressista do Dr. Gilson Feitosa (BA), editor da nossa tradicional Revista NNE, que a mesma 
deveria ser entregue ao piauiense Carlos Eduardo Batista de Lima. Para a próxima gestão 2016-2017 foi eleito o diretor 
científico Dr. Elisiário Júnior (PI), que tem como presidente a Dra. Claudine Feio (PA) a quem desejamos êxitos na sua gestão.


