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Dois anos se passaram...
Caros intervencionistas, estou completando meu
mandato como presidente da SOBRICE. O sentimento é de satisfação perante as metas cumpridas
juntamente com a diretoria.
Para começar, gostaria de relatar nossas
ações durante os dois anos. As reuniões de diretoria foram mensais com a presença da maioria
dos diretores. Organizamos dois congressos
com programações científicas de alta qualidade.
Enfrentamos este ano muitas dificuldades devido
à Copa do Mundo e a consequente concentração
de eventos no primeiro semestre.
Concluímos a maior parte das propostas, dentre
elas a regularização do CNPJ, iniciada em 2012, e da
comissão de provas, mediante participação efetiva
da Sociedade na titulação da SOBRICE e Endovascular da SBACV, hoje com uma comissão permanente.
Realizamos, pela primeira vez, a prova de Título
de Especialista categoria especial para os formados
até 1999; recadastramos os centros de formação e
iniciaremos em breve as visitas a eles; iniciamos a
elaboração do livro de Radiologia Intervencionista,
a ser composto por quatro volumes com apoio do
Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).
Mudamos o logo da Sociedade com uma nova
ideia, mais moderna e atual. O site foi totalmente
reformulado e dinamizado, permitindo ao associado uma maior participação e atualização de
seus conhecimentos.
Junto ao Departamento Jurídico e à nova
diretoria, formulamos uma proposta de reforma estatutária; inserimos no estatuto vigente os
requisitos para a titulação de intervencionistas
brasileiros com formação no exterior.
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Também nos reunimos com o CBR para participarmos do Padi (Programa de Acreditação em
Diagnóstico por Imagem). Estivemos, ainda, em
várias reuniões no Conselho Federal de Medicina
com o objetivo de estabelecer no Brasil um estudo multicêntrico para o tratamento endovascular
da hipertrofia benigna da próstata. A SOBRICE e
a Sociedade Brasileira de Urologia entregaram ao
CFM os critérios para a seleção dos centros participantes (ainda não publicados).
Muitas realizações que não seriam possíveis sem
uma diretoria atuante e engajada no crescimento da
SOBRICE. Seguem os nomes dos diretores:
Vice-presidente: Ricardo Augusto de Paula Pinto
Tesoureiro: Breno Boueri Affonso
Secretário: Charles Edouard Zustrassen
Vogal: Daniel Giansante Abud
Vogal: Adib Koury
Vogal: Gustavo Paludetto
Vogal: Joaquim Mauricio da Motta Leal Filho
Vogal: Raphael Braz
Secretária: Sandra Oliveira
Muito obrigado a todos!
Gostaria de agradecer ao Colégio Brasileiro
de Radiologia, na pessoa de seu presidente, o Dr.
Henrique Carrete Junior, que sempre me apoiou e
aconselhou nas decisões referentes à Sociedade.
Finalmente, gostaria de expressar o meu
orgulho de ter estado à frente da SOBRICE e
desejar à nova diretoria e ao próximo presidente,
o Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto, um mandato de muitas realizações.
Dr. Felipe Nasser
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