
20

Mensagem do Presidente do Congresso

Caros Colegas, mais um ano que está findando, Graças Deus conseguimos cumprir as metas traçadas para nossa gestão na 
Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia. Quando iniciamos em Janeiro de 2016, confesso que fiquei um pouco preocupada 
com a situação financeira da mesma, pois nossos gastos mensais e consequentemente trimestrais, eram muito além do que a 
SBC nos enviava a cada trimestre, tivemos que tomar medidas drásticas e até certo ponto antipáticas, dentre elas, a demissão 
da antiga secretária que recebia um salário elevado e incompatível com a nossa receita, atualmente funcionamos com uma 
secretária única, em parceria com a SBC- RN e a SBHCI, e dividimos também os demais gastos concernentes a manutenção 
da sede, haja visto que as três sociedades funcionam no mesmo local, o que trás grande economia para todas, tentando nos 
adequar a situação financeira do nosso País.

No Congresso realizado em Maceió (junho / 2017) realizamos pela primeira vez a eleição do Presidente Futuro da Sociedade 
Norte Nordeste de Cardiologia de acordo com o que rege nossos estatutos, que preconiza, que os candidatos enviem suas 
respectivas “chapas” com o prazo de 60 dias antes da data da realização da Assembleia Geral, que é realizada sempre no 
Congresso Norte Nordeste,  para que sejam avaliadas por uma comissão eleitoral previamente escolhida, no corrente ano 
tivemos a inscrição de uma chapa única, eleita por aclamação, encabeçada pela Dra. Maria Alayde de Alagoas.

No decorrer desses dois anos, realizamos vários Simpósios e Jornadas nas Estaduais do Norte e Nordeste, assim como 
também, realizamos dois Congressos de altíssimo nível, 2016 em Salvador / Bahia e no ano seguinte em 2017 Maceió /Alagoas. 
Realizamos também uma Jornada de Atualização em Insuficiência Cardíaca no XXVI Congresso Paraense de Cardiologia em 
2016 e um Simpósio da Sociedade Norte Nordeste em conjunto com o Departamento de Cardiologia da Mulher no XXVII 
Congresso Paraense de Cardiologia em 2017. Pela primeira vez, também, a Sociedade Norte Nordeste recebeu um convite que 
muito nos honrou para montarmos e participarmos como Coordenadora, um Simpósio Conjunto para Clínicos no Congresso 
da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista em Natal/ RN, junho de 2017 em parceria com a 
SBHCI e SBC- RN.  

Participaremos num pequeno espaço oferecido gratuitamente no Congresso Brasileiro de Cardiologia, onde faremos uma 
pequena demonstração do que realizamos e também faremos uma chamada para o próximo Congresso da Sociedade Norte 
e Nordeste de Cardiologia a ser realizado em João Pessoa/Paraíba, no ano de 2018, por favor, compareçam, aguardamos a 
sua visita, serão muito bem-vindos. 

Concluindo, me sinto muito satisfeita de ter conseguido cumprir as metas propostas estabelecidas e também muito honrada 
e muito orgulhosa de estar participando como Presidente de uma Sociedade do Nível da Norte Nordeste de Cardiologia, só 
tenho a agradecer aos Colegas do Norte e Nordeste por terem confiado no meu trabalho e pelo apoio incondicional recebido 
dos mesmos. Um agradecimento especial a toda diretoria que participou comigo, me apoiando e contribuindo de uma forma 
especial nessa gestão. 

Claudine Maria Alves Feio
Presidente da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia


