SOBRICE

Caros colegas da Sobrice, mais um ano termina e, com ele, também chega ao fim o mandato da gestão desta diretoria no biênio 2015-2016.
Quero, aqui, primeiramente relatar aos colegas associados da nossa Sobrice algumas das realizações dos desafios a que nos
propusemos em Assembleia Geral Ordinária. A juventude e o entusiasmo por trabalhar desta atual diretoria, aliados à experiência e ao legado deixado pelas gestões
passadas, foram os elementos que nos
permitem agora expor algumas metas
alcançadas:
1

A regularização de todas as atas
de reuniões da diretoria junto ao
cartório, o que tornou definitivamente a Sobrice, com toda a legitimidade, de fato e de direito em
todas as suas decisões, uma associação. Deixo meu muito obrigado à assessoria jurídica Marques e
Bergstein Advogados Associados.

2

A tão esperada regularização do
CNPJ da Sobrice, que trouxe a
autonomia da contratualização e
a comercialização da área de ex- Diretoria 2015-2016
posição de nosso congresso, bem
como a gestão dos recursos próprios de nossa sociedade. Deixo aqui nossos agradecimentos à assessoria contábil, na
pessoa do senhor José Vicente Moreno, imprescindível na obtenção de nosso CNPJ em dezembro de 2015.

3

O credenciamento e a visitação aos 17 centros de treinamento de Radiologia Intervencionista que solicitaram credenciamento em diversas cidades do Brasil. Agradecimentos aos colegas diretores pelo empenho em viajarem pelo Brasil nestas
visitas.

4

As ações de divulgações e marketing eletrônico em redes sociais da Sobrice e da especialidade da Radiologia Intervencionista junto à empresa Sanz, com excelente alcance ao público. Acreditamos tratar-se de um trabalho que merece ser
ampliado, para nos tornarmos ainda mais conhecidos.

5

A reestruturação do nosso site, tornando-o mais ágil e fácil na navegação, bem como mais atrativo para nosso associado
e para o público não médico que o visita.

6

A participação, pela primeira vez em nossa história, como convidados do congresso da Sociedade de Radiologia Intervencionista (SIR), em Vancouver, no Canadá, em março deste ano, em sessão oficial da programação científica deste
importante congresso mundial de nossa especialidade.

7

O sucesso de público e crítica nas duas últimas edições de nosso já consagrado congresso, com a participação de grandes
nomes e expoentes da Radiologia internacional e nacional. A satisfação de nossos parceiros e patrocinadores reforça o
caminho certo tomado pela Sobrice.
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8

O concurso para obtenção do Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem com Área de Atuação Exclusiva em Angiorradiologia e Radiologia Intervencionista teve, mais uma vez, participação maior do que nos anos anteriores, e houve
aumento no número de colegas oriundos do programa da Radiologia. Reitero os agradecimentos à comissão organizadora
da prova da Sobrice e também do Certificado de Área de Atuação exclusiva em Angiorradiolgia e Cirurgia Endovascular
junto à Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV).

9

A criação e a contratação de assessoria de relações institucionais para as questões junto à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), reuniões da câmara técnica para inserção de
novos procedimentos de nossa especialidade, além de discussões em âmbito do Ministério do Trabalho para obtenção da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de nossa especialidade.

10 A apreciação do programa para tornar Residência Médica em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular junto
ao Ministério da Educação, com bolsa e fomento para os dois anos de treinamento. Agradecimento especial à Srta. Helena
Maria Goncalves, que não mede esforços juntos às instituições e sociedades afins com o intuito de promover a Sobrice, divulgando-a e inserindo-a em locais
antes não ocupados e, agora, fazendo-se
representar.

Diretoria 2017-2018

Enfim, sabemos que o trabalho é
uma continuidade do muito que já conquistamos desde o início da Sobrice, em
1997, ainda Clube dos Angiografistas.
Resultado de muito esforço em equipe,
que não se restringe aos nomes das gestões passadas ou mesmo desta, que o estatuto exige, mas sim de todos os associados que contribuem com ideias, críticas,
elogios, com a participação no congresso
– em especial nas assembleias – e, constantemente, durante todos os demais dias
do ano.

Quero, por fim, agradecer à Sobrice
por me ter acolhido nestes últimos dez anos de diretoria, passando por todos os cargos diretivos em diferentes gestões de
ex-presidentes, ações que me ensinaram e me deixaram aprender o ambiente societário, as relações entre as sociedades, bem
como trabalhar e contribuir para nossa especialidade.
Agradeço nominalmente aos colegas doutores Daniel Giansante Abud, Silvio Adriano Cavazzola, Joaquim Mauricio
da Motta Leal Filho, Adib Koury Junior, Luís Carlos Mendes Brito, Luiz Otavio Barreira Álvares Correa, Luiz Sergio Grillo
Junior e Rafael Noronha Cavalcante, pela constante e incansável vontade de trabalhar em prol da sociedade e da especialidade.
Saúdo e desejo votos de grande êxito e sucesso à nova diretoria do biênio 2017-2018, aqui relacionada: doutores Daniel
Giansante Abud, Marcos Roberto Menezes, Joaquim Mauricio da Motta Leal Filho, Gustavo Andrade, Adib Koury Junior,
Denis Szejnfeld, Luiz Sergio Grillo Junior, Rafael Noronha Cavalcante e Raphael Braz Levigard.
Um agradecimento especial à Sra. Sandra, nossa secretária, pelo trabalho primoroso e pela dedicação à nossa Sobrice,
e ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), na pessoa do atual presidente, Dr. Antônio Carlos
Matteoni de Athayde, pelo irrestrito apoio e o saudável convívio entre as entidades, já reiterando os melhores votos de sucesso
na próxima gestão ao lado do Dr. Manoel de Souza Rocha como presidente.
Um abraço fraterno e com desejos de um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz e harmonia a todos e a vossas
famílias.
RICARDO AUGUSTO DE PAULA PINTO
Presidente da SOBRICE – Biênio 2015-2016
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