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Prezados colegas,

É com muita alegria e, mais, com muita honra e otimismo, que iniciamos a gestão da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia – regional Pará, nesses próximos 02 anos. Esse 

otimismo vem do apoio entusiasmado que tenho recebido dos colegas de diretoria, e da 

certeza de que o desejo de todos os sócios da Paraense de Cardiologia é de sucesso para a 

nossa Sociedade. 

Esse otimismo também é inspirado na marca forte que hoje representa a SBC 

nacionalmente, que, se bem aproveitada pela nossa Regional, nos levará pelo mesmo 

caminho. Hoje a SBC, para citar alguns exemplos do sucesso e confiabilidade de sua marca, possui selos de 

qualidade de diversos produtos comercializados em todo o Brasil; é referência inconteste para a imprensa 

nacional quando o assunto envolve as doenças cardiovasculares; realiza um dos maiores congressos médicos 

anuais da América Latina, com aproximadamente 10 mil inscritos; produz diretrizes científicas em todas as áreas 

do conhecimento das doenças cardiovasculares, entre tantas outras ações. Tais êxitos foram obtidos com 

organização, planejamento e envolvimento dos seus associados. É nesses aspectos que gostaríamos de 

centrar a gestão que se inicia. 

Desde a nossa posse, já estamos trabalhando como uma assessoria profissionalizada de eventos e 

captação de recursos, com a qual pretendemos “vender” o produto SBC Pará, através de cursos de formação, 

para médicos e para leigos, a órgãos governamentais ou instituições privadas; espaço de publicidade em nosso 

endereço eletrônico, na Revista Paraense de Cardiologia e em nossos eventos científicos, cuja agenda 2010 

está concluída e pode ser encontrada no site da SBC-PA. Ressaltamos, caro sócio, que a SBC-PA também está 

aberta a parceria com seu consultório, sua clínica ou seu hospital, caso seja de seu interesse.

E os primeiros frutos dessas ações já são palpáveis, tendo a nossa Sociedade firmado contrato de parceria 

com uma clínica cardiológica, cujo patrocínio supera o que muitas vezes tínhamos, “de pires na mão”, de 

implorar para os Laboratórios de medicamentos, às vésperas dos nossos eventos. Outras empresas, inclusive 

de fora do setor saúde, já demonstraram também o interesse de juntar a sua marca à marca da SBC-PA em 

contratos de parceria envolvendo publicidade e serviços. Isso aponta que, com muito trabalho e o apoio dos 

colegas, teremos um promissor caminho a trilhar.

No campo político associativo, vislumbramos na pessoa de um dos nossos sócios, o Dr. Paulo Toscano, a 

possibilidade concreta de o Pará assumir a Presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em eleição que 

se avizinha, e para qual mais do que tudo, é fundamental o envolvimento de nós todos, sócios da Sociedade 

Paraense de Cardiologia. Não podemos esquecer que votam somente os sócios adimplentes, por via eletrônica, 

mediante senha que será recebida pelos correios no seu endereço cadastrado na Sociedade.

E, antes de encerrar, enfatizo a criação, em nossa diretoria, da figura do Editor de Página Eletrônica, que 

atualizará nossa página na internet e permitirá maior e mais rápida interação do sócio com a SBC-PA. Visite o 

nosso endereço http://sociedades.cardiol.br/pa e perceba os resultados. Aproveite para atualizar seu email, 

endereço para correspondência e telefone. Seu acesso é fundamental para o aprimoramento desse espaço. 

Em síntese, esses são os motivos do nosso otimismo em relação à Sociedade Paraense de Cardiologia, a 

despeito dos desafios a enfrentar.  

 Cordial abraço,
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