
PALAVRA DO PRESIDENTE
Olá, colegas;

Uma temática constante das reuniões da diretoria da SBCM é como fazer 
com que o associado se sinta representado pela nossa sociedade. 

Por que vale a pena ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão?

Além do desconto no congresso anual e do acesso a áreas científicas restritas 
no nosso site, relacionamos mais algumas ações que farão jus 
à sua associação:à sua associação:

Um das idéias é fazer preços promocionais para os sócios quites na compra 
dos livros de atualização (temos dois livros já publicados e lançaremos 
o terceiro ainda em 2022);

Planejamos fazer cursos práticos organizados pela SBCM com temas 
específicos e modernos, como uso da técnica WALANT, de microcirurgia, 
de procedimentos ecoguiados, de artroscopia, entre outros;

No âmbito da defesa profissional e atuação por honorários mais justos também No âmbito da defesa profissional e atuação por honorários mais justos também 
serão pautas prioritárias para nossa diretoria. Vamos trabalhar arduamente nesse 
sentido;

Também estamos planejando ações que valorizem a especialidade perante 
a comunidade e fortaleça a posição do especialista, para essas ações é necessário 
investir.

Gosto também de ressaltar a importância da força da representatividade para o Gosto também de ressaltar a importância da força da representatividade para o 
mercado e para as políticas públicas de saúde.  Representarmos um número 
expressivo de especialistas brasileiros. O compartilhamento de informações, 
opiniões, o intercâmbio de conhecimento pelo Brasil, a busca 
de entendimentos que expressem a vontade da maioria dos associados, 
o estímulo à convivência fraterna dos especialistas, posso atestar que essa vivência 
é importante para nossa vida profissional e pessoal.

Podem contar que faremos a nossa parte. Estamos trabalhando duro para isso e Podem contar que faremos a nossa parte. Estamos trabalhando duro para isso e 
contar com a maior adesão da especialidade seria um estímulo ainda maior.

A anuidade faz parte do seu compromisso. Em 2022 é possível quitá-la com 
desconto até o dia 15/02, inclusive com parcelamento no cartão de crédito. 
O valor com desconto para esse prazo é de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), 
sem reajuste há 03 anos e conseguiremos manter assim. De 16/02 a 15/03, o valor 
será de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o mesmo praticado desde 2019.

Aproveite o desconto e efetue o pagamento na área restrita do site da SBCM Aproveite o desconto e efetue o pagamento na área restrita do site da SBCM 
para que possamos dar continuidade ao planejamento robusto desse ano. 

Em caso de dúvida, 
ou caso não consiga acessar, 
podemos ajudar pelo e-mail 
atendimento@cirurgiadamao.org.br 
ou pelo telefone (11) 5092-3426. 

Contamos com o seu apoio.Contamos com o seu apoio.

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM

21 de janeiro de 2022
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