
PALAVRA DO PRESIDENTE

MAIS QUE UM SELO, UM DNA.
Nas últimas semanas observei um acalorado 
debate acerca do selo que a SBCM fez para 
os seus sócios.

A ideia do selo começou na gestão presidida 
pela Dra. Giana Giostri, onde foram feitos 
e distribuídos selos com o logotipo da SBCM e distribuídos selos com o logotipo da SBCM 
com uma marca holográfica 
e com o nome do sócio. Eles eram de ótima 
qualidade e poderiam ser utilizados 
no receituário, em laudos médicos e demais 
documentos. 

Posteriormente, após um sucesso inicial, talvez por falha de comunicação, 
teve a sua fabricação descontinuada por falta de pedidos, baixa adesão.teve a sua fabricação descontinuada por falta de pedidos, baixa adesão.

Recentemente, chegou até a nossa diretoria uma solicitação para que eles 
fossem reeditados. E através das redes sociais, logo se formou uma grande 
lista com sócios gostando da ideia.

Isso mostra que, para nós especialistas em cirurgia de mão, não é o selo que 
importa, e sim o que ele simboliza. São anos de estudo e dedicação pessoal. 
São 62 anos de história da sociedade. E, principalmente, mostrar para o paciente São 62 anos de história da sociedade. E, principalmente, mostrar para o paciente 
a garantia que ele terá, com um atendimento e um tratamento médico ético 
e especializado, por um médico que tem o respaldo da Sociedade. 

Após uma análise da diretoria, decidimos que novamente iremos retomar o projeto 
do selo que a Dra. Giana fez e, se possível, melhorá-lo também, disponibilizando 
o logotipo da SCBM para que possa ser impresso em receituários, jalecos 
e cartões de visita. Estamos fazendo um estudo para disponibilizar um kit digital 
e em breve iremos compartilhar com todos.e em breve iremos compartilhar com todos.

Valorizar a especialidade e a SBCM é nosso papel e todas as ideias para o 
fortalecimento da marca e ampliação da exposição da especialidade são 
bem-vindas.

Temos orgulho da nossa formação 
e da Sociedade que participamos 
e expor essa marca será uma 
satisfação.satisfação.
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