
PALAVRA DO PRESIDENTE
A importância da assembleia geral da SBCM
No final do segundo dia do nosso congresso anual, cumprindo o estatuto, a SBCM faz a sua 
assembleia geral, já uma tradição.
É ali onde a diretoria presta conta do que está sendo feito e, principalmente, discute os proje-
tos para o futuro da SBCM.
Como é no final de um dia científico intenso, algumas vezes a assembleia não tem uma grande Como é no final de um dia científico intenso, algumas vezes a assembleia não tem uma grande 
participação. Não é dada a importância que ela merece.
Em Campinas (SP), a assembleia geral da SBCM foi muito produtiva. E um dos temas mais dis-
cutidos foi onde a SBCM tem que agir. 

Qual será o nosso foco de ação?
Ao longo dos últimos anos, devido a boa administração das nossas diretorias, a receita de Ao longo dos últimos anos, devido a boa administração das nossas diretorias, a receita de 
congressos anuais, anuidades e a contenção de custos fixos, a SBCM conseguiu ter uma boa 
saúde financeira. O objetivo principal sempre foi dar suporte a um eventual congresso mun-
dial no Brasil. A campanha para o mundial 2025 não foi possível. Temos a possibilidade então 
de discutir melhor o planejamento para os próximos anos e identificar as melhores opções. 

• Aplicar em educação continuada?
• Campanhas de divulgação e marketing? 
• Defesa profissional? • Defesa profissional? 
• Educação continuada? 
• Ações sociais?

Todos esses temas foram sugeridos, abordados, discutidos e defendidos. E talvez todos eles 
sejam relevantes. Temos agora a obrigação de fazer que essas ideias se tornem realidade. 
Por isso que as decisões da SBCM sempre são tomadas em conjunto com toda a diretora, os 
conselhos e os presidentes eleitos (Tufi, Caco e Rui). 
O que ficou de lição da nossa assembleia de 2022 é que a SBCM deve ser tratada como uma O que ficou de lição da nossa assembleia de 2022 é que a SBCM deve ser tratada como uma 
empresa. 
Deve ter projetos e objetivos claros para o curto, médio e longo prazo. E principalmente, deve 
se aproximar dos seus associados. Fazer com que os seus componentes se sintam represen-
tados. 

E é para isso que estamos trabalhando.
Bom fim de semana a todos.

SAMUEL RIBAK, 
presidente da SBCM
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