
PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados Colegas:

Uma das mudanças previstas propostas pela nossa diretoria para esse 
ano será a maneira como a SBCM irá se comunicar com os associados 
e com a sociedade em geral. Iremos utilizar cada meio de comunicação 
com um propósito específico, ou seja, com um público-alvo.

Assim, a partir de agora, os recados e comunicados endereçados aos Assim, a partir de agora, os recados e comunicados endereçados aos 
membros da SBCM (associados) serão feitos através de mensagens por 
e-mail, comunicados pelo site e pelo WhatsApp da SBCM. Caso ainda não 
receba as mensagens da Sociedade pelo celular, informe seu contato de 
WhatsApp para a Secretaria (atendimento@cirurgiadamao.org.br). Salve na 
sua agenda esse contato - WhatsApp SBCM (11) 99183 6894 - para garantir o 
recebimento por lista de transmissão. Mas atenção: esse contato é apenas 
para envio de informativos. Para falar com a Secretaria, temos o e-mail e o 
telefone fixo da SBCM.

Já as campanhas de divulgação e marketing de nossa especialidade, com o 
objetivo de chegar ao público geral e aos profissionais da área da saúde 
Já as campanhas de divulgação e marketing de nossa especialidade, com o 
objetivo de chegar ao público geral e aos profissionais da área da saúde 
(estudantes de Medicina, residentes, terapeutas, entre outros), serão 
realizadas através das "mídias sociais" (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
YouTube e Twitter – novo canal criado em 2022). E nesses meios, pedimos que 
os nossos sócios divulguem, compartilhem, comentem e marquem a nossa 
Sociedade em suas postagens, aumentado a relevância da publicação e 
engajamento. As peças produzidas e veiculadas pela SBCM também podem 
ser aproveitadas para as redes dos serviços, das clínicas e dos especialistas. 
O objetivo é ampliar a veiculação de temas que contribuam para o 
esclarecimento da população e valorizem a especialidade.

Outro projeto é termos dois exemplares anuais do "Informativo Manus" Outro projeto é termos dois exemplares anuais do "Informativo Manus" 
impressos e enviados aos sócios da SBCM. E, para isso, já estamos 
organizando conteúdos atrativos, mais aprofundados e buscando 
patrocinadores. Será muito importante que o associado atualize seu 
cadastro para assegurar o recebimento do impresso no endereço desejado.

Apenas para lembrar: demos início à campanha da anuidade de 2022. 
Mantenha sua anuidade em dia. 
Confira na área restrita Confira na área restrita 
as opções de parcelamento.

Abraços,
Samuel Ribak

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM
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