
PALAVRA DO PRESIDENTE

Cheguei à presidência da SBCM após três décadas de dedicação à 
cirurgia de mão e espero honrar o posto assumido, sendo o representante 
de todas as vozes que compõem a nossa sociedade brasileira.

Já nessa primeira semana de mandado tivemos uma reunião presencial Já nessa primeira semana de mandado tivemos uma reunião presencial 
com toda a diretoria na sede da sociedade, onde foram debatidas 
estratégias e decisões sobre o planejamento anual que inclui nosso 
congresso em agosto, na cidade de Campinas; o projeto do novo livro da 
SBCM, o terceiro da série, com o tema patologias não traumáticas do 
cotovelo, punho e mão; a programação da prova título de especialista da 
SBCM que será realizada em março; os cursos das nossas regionais (SP, 
RJ, MG, Sul, NE e NCO); o projeto da ação social a ser realizado no estado 
do Piauí; as ações da defesa profissional e ética; as mudanças nos meios 
de comunicação e marketing; a participação da sociedade nos 
congressos internacionais de 2022, entre vários outros assuntos.

Todos podem ter certeza que o esforço e a dedicação não faltarão de 
minha parte e de toda a nossa diretoria, assim como de nossas comissões 
Todos podem ter certeza que o esforço e a dedicação não faltarão de 
minha parte e de toda a nossa diretoria, assim como de nossas comissões 
(CET, CEC e CDPE). Nossa gestão terá 51 semanas de trabalho duro pela 
frente, sabemos disso, mas também temos certeza que o resultado ao 
final dessa jornada será positivo e todos nós estaremos orgulhosos de 
nossa especialidade.

Vamos atuar nos eixos de educação continuada (científico), defesa Vamos atuar nos eixos de educação continuada (científico), defesa 
profissional, valorização da especialidade junto à comunidade, discutir 
políticas públicas de acesso à saúde na especialidade e buscar ampliar o 
engajamento dos associados para juntos, priorizar as ações que trarão 
maior impacto nas nossas ações. 

Semanalmente estarei por aqui, trazendo as novidades e ações 
da SBCM para todos os colegas.

Fraternalmente;Fraternalmente;
Samuel Ribak

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM
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