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Belo Horizonte, 28 de março de 2020 

Prezado associado da Sociedade Mineira de Cardiologia, 
 
      A Sociedade Mineira de Cardiologia (SMC), ciente de seu compromisso como entidade de responsabilidade 
social, posiciona-se solidária e firmemente diante dos inúmeros desafios contemporâneos, humanitários e 
sociais, especialmente neste complexo momento de crise global desencadeada pela Pandemia Covid19. 
 
      A SMC, coordenada pela sua diretoria executiva, em conjunto com as diretorias de suas regionais, vem 
continuamente discutindo as publicações científicas, acompanhando diariamente os informes epidemiológicos 
e analisando as lamentáveis consequências sociais associadas à Covid19.  
 

      Considerando especificamente as repercussões da atual pandemia sobre a programação de nossos eventos 
científicos, a SMC, fundamentada em análise cuidadosa e criteriosa do cenário atual, resolve:  
 

I. Adiar o 30º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia, previsto inicialmente para a data de 02 
a 04 de julho de 2020, para o ano 2021, em data exata ainda a ser definida.  
Imediatamente, a SMC direciona empenho extraordinário para a reorganização e sucesso do 30º 
Congresso SMC-2021. 
 

II. Concentrar esforços para realizar, neste segundo semestre de 2020, os Simpósios Regionais da SMC 
e os Simpósios dos Departamentos Científicos SMC, a saber: 

a. Simpósio da Regional Norte – Montes Claros; 
b. Simpósio da Regional Leste-Nordeste – Teófilo Otoni; 
c. IV Simpósio Campo das Vertentes SMC - Barbacena; 
d. II Simpósio da Regional do Triângulo da SMC- Uberaba; 
e.  X Simpósio Regional Centro Oeste da SMC- Divinópolis; 
f. I Simpósio de Cardio-Oncologia da SMC- Belo Horizonte; 
g. III Simpósio de Cardiologia do Esporte da SMC – Belo Horizonte; 
h. 43º Encontro Sul Mineiro de Cardiologia- Varginha MG. 

 

III. Trabalhar intensamente junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia para o sucesso do 75º Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, a se realizar em Brasília-DF, 20 a 23 de novembro de 2020. 

 

      A SMC manifesta seu agradecimento a todos os sócios e parceiros, pela compreensão e apoio. Enaltece o 
empenho e trabalho de nossos dedicados colegas da Comissão Científica e incansáveis colaboradores. Temos 
total confiança que teremos novamente o apoio irrestrito de todos na realização e no grande sucesso do nosso 
30º Congresso SMC, em 2021.  
 

      A SMC mantém-se comprometida com a sua missão de transformar o conhecimento científico em qualidade 

assistencial, contribuindo, sempre, na promoção da saúde de nossa população, nosso maior valor  

Diretoria SMC Biênio 2020-21 
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