
96

Em nome da Diretoria Executiva, gostaria de agradecer o apoio e confiança depositados em nossa 
missão junto à Liga Brasileira de Epilepsia. Sinto-me privilegiado em participar dessa nobre 

missão. Além disso, temos a profunda responsabilidade da manutenção e de exaltação dos ideais de 
quem nos precedeu. 

Muito obrigado a todos os presidentes passados, a todos que se dedicam a fazer do nosso 
trabalho uma ferramenta para levarmos a cura para muitos, e o conforto para todas as pessoas com 
epilepsia. 

Obrigado à Diretoria anterior, especialmente o seu presidente, Wagner Afonso Teixeira, pela 
ajuda na transição das nossas gestões.

Convido a todos que fazem parte da Liga Brasileira de Epilepsia a participar de forma ativa na 
sua missão, afinal a liga somos todos nós. Traçamos as metas para o nosso biênio que vos apresento 
neste momento e futuramente detalharemos cada uma delas de acordo com a organização do plano 
estratégico:

Atuar como fonte nacional do conhecimento e da luta contra epilepsia.1. 
Contribuir nacional e internacionalmente no intercâmbio de informações sobre epilepsia 2. 
(Atuação dos Capítulos, Representatividade do Brasil no cenário Latino-Americano e 
Internacional).
Estreitar as relações com órgãos governamentais, agências de fomento e associações de 3. 
epilepsia.
Assegurar a viabilidade organizacional e suporte financeiro da LBE.4. 

Nestes três primeiros meses estamos cuidando da parte da documentação de transição entre as 
diretorias, da formação dos capítulos regionais e das comissões, os quais já estão definidos. Além 
disso, iniciamos a cumprir as decisões tomadas na última Assembléia Geral. Uma delas é a veiculação 
do Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology apenas no formato online, o que pretendemos 
instituir a partir do próximo ano. Em breve a ata dessa reunião estará disponível no nosso sítio 
eletrônico e poderá ser acessada por todos os interessados. No decorrer das atividades deverei  
mantê-los atualizados sobre as realizações da nossa gestão.
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