
Meus comprimentos aos amigos presentes aqui nesta mesa 

 A sra.  Dra. IVANA MENEZES, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, 

Dr. FÁBIO GUERRA, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, 

Dr. JOÃO FERNANDO FERREIRA, Presidente do Conselho Administrativo da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e  

Dr.  ANTÔNIO BAHIA, presidente eleito da Sociedade Mineira de Cardiologia 

 

Prezados diretores da SMC,  

Presidentes e Diretores de Regionais,  

Presidentes de departamentos e comissões,  

Assessores e Colaboradores da SMC 

 

Prezados colegas, amigos e familiares, 

Prometo ser breve, no exercício de me conter e tentar resumir tanta emoção em poucos 

minutos (tentarei não ultrapassar 5 ou 6 min). 

Estamos num momento muito especial, que arrisco-me a defini-lo resumindo em dois verbos: 

COMEMORAR  e  CELEBRAR. 

Dois infinitivos, mas um, COMEMORAR, olha para o PASSADO  

e outro, o CELEBRAR, vislumbra o FUTURO. 

 

Hoje é dia de CO-MEMORAR. 

CO-MEMORAR, de forma muito curiosa e interessante, significa MEMORAR JUNTOS, é o 

momento que reunimos para LEMBRAR e FESTEJAR as nossas realizações. 

Há 2 anos, estávamos aqui, todos da Diretoria eleita para o biênio 2020-2021. 

Firmamos, neste PREGRESSO encontro de POSSE, o nosso compromisso com o FUTURO. 

Comprometemo-nos com as palavras-chave da nossa MISSÃO: 

- CONGREGAR os cardiologistas de toda Minas Gerais 

- TRANSFORMAR o conhecimento 

- PROMOVER a saúde e a melhor qualidade assistência 



E, tendo se passado estes dois anos, podemos, todos que se entregaram a esta construção, 

com muito orgulho e imensa gratidão, MEMORAR,  com ALEGRIA,  este especial momento: 

o Vídeo da apresentação nos trouxe a emoção destes encontros e tantas realizações que estão 

tão vivas na nossa memória: - As imagens nos tocam o coração e os números realmente 

impressionam 

Na missão de TRANSFORMAR O CONHECIMENTO em boa prática clínica, a SMC realizou mais 

de 50 eventos científicos:  

-  webinares, eventos regionais, simpósios internacionais, parcerias com Departamentos SBC, 

parcerias com a Duke University e com o American College of Cardiology, E  um inovador 

congresso virtual.  

Ações transformadoras como o Curso baseado em Evidências voltado para os residentes de 

toda Minas Gerais;  

E, mesmo com todas adversidades, a SMC manteve o seu bem sucedido Curso de Treinamento 

em Emergências.  

A SMC, ao compartilhar a nossa plataforma reunião on-line, possibilitou a continuidade das 

reuniões clínicas em diversos hospitais e serviços de cardiologia.  

Na missão de PROMOVER a saúde, a SMC, entendendo que o cuidado cardiovascular passa 

pela consciência e educação, aproximou-se da comunidade com palestras educativas, “lives”, 

posts, entrevistas e divulgação de conhecimento e esclarecimento científico VERDADEIRO.  

- Na comunicação, a SMC foi muito ativa e de maneira inovadora, dentre tantas ações, 

valorizou realizações e produções científicas do cardiologista mineiro..  

- Na missão de CONGREGAR os cardiologistas mineiros, a integração das Regionais foi uma 

bandeira e, HOJE, é uma realidade. 

Unindo vontade e trabalho, podemos afirmar que a Sociedade MINEIRA abraça todo nosso 

grandioso estado de MINAS GERAIS  e É REALMENTE uma entidade de TODOS MINEIROS. 

Todas realizações somente foram possíveis por herdarmos das gestões anteriores um alicerce 

sólido e, num crescendo de profissionalização, hoje a SMC conta com uma estruturada 

organização administrativa e financeira, e um consolidado Planejamento Estratégico.  

Prezando muito a responsabilidade e a sustentabilidade, a SMC é capaz de promover e realizar 

suas ações tendo, CONCOMITANTEMENTE, êxito em entregar resultados POSITIVOS. 

- Num FLASH BACK vemos com emoção TODOS amigos que participaram desta jornada, que, 

com dedicação, perseverança e altruísmo, hoje compartilham a grata satisfação de termos 

executado a MISSÃO da SMC, a NOSSA MISSÃO: 

- CONGREGAR os mineiros,  

- TRANSFORMAR o conhecimento 



- PROMOVER a saúde 

- SIM, MEUS CAROS AMIGOS, 

FELIZES  são as pessoas que constroem suas MEMÓRIAS.  

Nas BOAS lembranças estão os feitos e as realizações.  

Na TERNA memória afetiva, sobressaltam os amigos, a nobre convivência, os valiosos 

aprendizados, os necessários sofrimentos , o crescimento pessoal, e a  SATISFAÇÃO da entrega 

de VALOR. 

Portanto hoje, com muita alegria, TODOS NÓS aqui reunidos, lembramos todos estes 

momentos. 

Realmente, temos muito que CO-MEMORAR! 

E hoje TAMBÉM é o dia de EVOCAR o outro infinitivo: CELEBRAR. 

CELEBRAR este ritual de passagem, momento simbólico que nos traz ESTA reflexão (um olhar 

para dentro) e TAMBÉM inspira um olhar para frente, para o FUTURO: 

Nestes próximos dois anos da SMC, contaremos com a liderança do nosso amigo Antônio Bahia 

e de toda sua extraordinária diretoria.  

Dr Antônio, nestes últimos anos, foi um verdadeiro guerreiro da SMC na construção 

compartilhada de todas estas nossas memórias e, AGORA, assume um novo desafio.  

Em analogia ao seu grande dom musical, apenas uma de suas incontáveis qualidades, temos a 

certeza que TONINHO será um brilhante maestro desta formidável orquestra SMC. 

Por fim,  

antecipando meu pedido de perdão por não citar e agradecer nominalmente todos amigos 

desta encantadora jornada SMC, permito-me apenas expressar minha gratidão especial a 

minha esposa Cristiana e queridas filhas Lavínia e Virgínia, pelo tempo roubado de nossa 

convivência familiar.  

A todos que,  aqui na SMC e em tantos outros lugares, compartilham parte de sua vida, 

acumulando boas memórias, sempre sonhando, mas efetivamente acreditando e construindo 

o bom caminho,  

UM ESPECIAL AGRADECIMENTO,  

na certeza que nossas realizações SERÃO SEMPRE um bom motivo para 

 CO-MEMORAR  

e também para CELEBRAR. 

Um forte abraço e muito obrigado, 



 

 


