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OS DOIS ANOS À FRENTE da SBEM foram de muitas ações positivas para
a entidade. Empenhamo-nos em fazer uma gestão conciliatória, como

prova a consolidação da parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes.
Implantamos campanhas importantes, como a do diabetes e a da tireóide.
Reestruturamos nosso site, o que representa um avanço e maior agilidade
no setor de comunicação da nossa Sociedade.

A inauguração da sede no Rio de Janeiro em 2005 foi a realização
de um sonho antigo. Em parceria com a Regional do Rio de Janeiro, a
SBEM Nacional adquiriu uma sala no bairro do Humaitá, onde funcionam
a área administrativa, o centro de processamento de dados, a sala de dire-
toria e um mini-auditório com capacidade para 20 pessoas. O sistema de
tele- e vídeo-conferência, em fase de implantação, permitirá a realização de
projetos de Educação Continuada a Distância. O projeto de fixação da Se-
cretaria da SBEM Nacional em nossa sede no Rio de Janeiro já foi estru-
turado e apresentado aos gestores que nos sucederão. A centralização de
informações é um passo importante no fortalecimento de nossa estrutura
administrativa. A Comissão de Educação Continuada foi implantada tam-
bém em 2005, e já apresenta bons resultados.

O Brasil se prepara para sediar o ICE — International Congress of
Endocrinology em 2008. Não temos dúvidas de que a presidência deste
evento sob a responsabilidade do Dr. Amélio Godoy Matos nos garantirá
a grande oportunidade de mostrar o quanto somos capazes e profissionais.

Nesse momento de despedida, gostaríamos de enaltecer e agradecer o
empenho dos departamentos e comissões de nossa entidade, em todos os tra-
balhos nos quais representam a SBEM. Além do sucesso de todas as atividades
científicas realizadas ao longo dos dois últimos anos, foram fundamentais suas
contribuições junto aos órgãos governamentais. Um exemplo foram os pare-
ceres técnicos e análises dos dossiês dos inúmeros medicamentos por solici-
tação da ANVISA. Isto demonstra o reconhecimento de nossa sociedade
como entidade ética e responsável em relação aos rumos da endocrinologia.

Hoje somos quase três mil sócios — muitos se destacam pelo espíri-
to associativo e empreendedor. Queremos deixar aqui uma homenagem
especial à Dra. Vivian Ellinger e sua equipe no Departamentos de Diabetes
Mellitus, pelo seu trabalho competente neste período de transição de
negociações entre a SBEM e a SBD. E, ainda, pelo empenho no Curso
Itinerante de Atualização em Diabetes (CIAD) e na campanha de divul-
gação da diabetes estrelada pela atriz Malu Mader, com certeza a maior
publicidade já feita pela SBEM em rede nacional.

Na SBEM, trabalhamos, também, para melhorar nossa comunicação
com a sociedade, usando todos os meios disponíveis, principalmente a
mídia. Acreditamos ser fundamental que todos saibam quem é o médico
endocrinologista. Difundir nosso trabalho é o primeiro passo para o nosso
reconhecimento.

Nesses quase dois anos na coordenação da SBEM Nacional, temos
procurado conjugar os verbos COOPERAR e APRENDER. Cooperamos
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para que a idéia de trabalhar juntos e com espírito de
união fosse uma constante nesta nossa atividade vo-
luntária. Aprendemos que precisamos nos estruturar e
profissionalizar em todos os segmentos da nossa enti-
dade e que com harmonia e fraternidade também
podemos ser competentes e eficazes. O espírito de
cooperar e aprender faz parte desta missão.
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