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Discurso da Presidente da SBEM Nacional 2013/2014 -  
Dra. Nina Musolino 

!
Autoridades presentes, convidados das empresas parceiras da SBEM, colegas e 
colaboradores da SBEM, meus amigos de diretoria, amigos e familiares,	


Hoje, a dois meses do final de nossa gestão, gostaria de poder demonstrar como me 
sinto honrada pela confiança depositada na nossa diretoria. Gostaria também de 
demonstrar que a SBEM cresceu neste período e que fizemos o melhor ao nosso 
alcance, mas isto não é tão simples. O profissionalismo da SBEM tem crescido nos 
últimos anos e, em especial, nos últimos seis anos quando a diretoria passou a ser 
eleita e formada por representantes de diversas regionais. Os desafios também 
aumentaram. As redes sociais e a comunicação digital exigem respostas rápidas e isto 
sobrecarrega, de forma considerável, o trabalho de todos nós. Nestes últimos dois 
anos a SBEM precisou também estar presente e participante nas discussões sobre o 
papel do medico frente à atual postura do Ministério da Saúde com respeito ao ensino 
médico, formação de especialistas e necessidades da população.	


Revendo nosso trabalho nestes últimos 20 meses tentei extrair o que poderia ser uma 
marca de nossa gestão. Embora não preparados para a área financeira, dedicamos o 
início do trabalho em resolver e finalizar algumas pendências administrativas e 
contábeis. Tivemos também a preocupação de manter e estimular o trabalho em 
parceria com os departamentos e sociedades irmãs.	


Ainda com respeito ao mundo digital mantivemos o pagamento das anuidades através 
da internet e observamos um crescimento da adimplência mostrando uma adaptação 
de nossos associados à esta prática iniciada em gestões anteriores. Mantivemos 
também o contato com os associados por emails periódicos e também em papel 
através da Folha Sbem.	




Também incluímos a internet em outras áreas, algumas muito bem sucedidas como as 
eleições, outras nem tanto. Mas, citando Aristóteles, crítica é algo facilmente evitável 
não dizendo nada, não fazendo nada e não sendo nada; da mesma forma só erra quem 
tenta e faz.	


Ao final, esperamos ter conseguido um saldo positivo de acertos deixando a SBEM 
num bom caminho, para a gestão do Alexandre, que terá início em 1o de janeiro, e na 
qual teria a honra de participar.	


Ao assumir a SBEM, em março de 2013, eu não conhecia a verdadeira dimensão da 
responsabilidade e trabalho que este cargo demanda.	


Mas este desafio teria sido impossível de enfrentar se não fosse o trabalho, apoio e 
conselho de muitas pessoas. Não posso me esquivar de nominar aquelas que foram 
mais presentes e atuantes e, sem dúvida, merecem destaque:	


Meus amigos de diretoria: Victoria, Rosane, Marise, Griz e Alexandre, foi um enorme 
prazer ter vocês ao meu lado, me ensinando, apoiando, dividindo comigo as angústias 
e decisões. Me desculpem se fui, em alguns momentos seca, direta demais ou 
autoritária. Me perdoem também se não soube demonstrar o quanto importante foi 
contar com vocês em todo tempo. Sou pessoalmente grata a vocês.	


Também tenho que agradecer, em nome da diretoria e da SBEM, o trabalho das 
pessoas que permitiram que nossa Sociedade tivesse saude financeira para	


caminhar. Dessa forma, parabenizo pelo bom trabalho, os organizadores dos eventos 
da SBEM através de seus presidentes, Cesar, Tadeu, Sgarbi, Eraldo e Paulo, e os 
presidentes das sociedades irmãs, da SBD e ABESO. Ainda nesta linha, agradeço a 
Indústria Farmacêutica pelo importante apoio aos eventos e às nossas atividades em 
geral. Nosso reconhecimento também às empresas organizadoras, em especial à CCM 
e a Grow up que têm sido parceiras da SBEM neste trabalho.	


Agradeço aos presidentes e diretoria de departamentos, comissões e regionais, pelo 
tempo dedicado ao trabalho da SBEM, trabalho voluntário que realizamos juntos pelo 
crescimento de nossa especialidade.	


Agradecimento pessoal deve ser feito ao Sérgio Dib, editor, aos co-editores e corpo 
editorial dos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia;	


ao Francisco Bandeira, presidente da comissão do TEEM que se dedicou a este 
trabalho por mais de dez anos e a toda comissão que trabalha arduamente durante 
todo o ano, nesta importante tarefa da SBEM que é o Titulo de Especialista em 
Endocrinologia e Metabologia;	




ao Ricardo Meirelles, presidente da Comissão de Comunicação Social, que além de 
incansável na sua atividade para a SBEM, foi também, com sua experiência e bom 
senso, meu conselheiro pessoal;	


Gostaria de deixar claro, em especial aos convidados que não pertencem à SBEM, 
que todo o trabalho da diretoria e de todos sócios à SBEM é sempre voluntário sem 
nenhuma remuneração ou gratificação.	


Agradeço também pela dedicação e realização do bom trabalho aos nossos 
funcionários da SBEM, Julia, Paola, Marilene, Liliam, Roselaine, Jacir, e às empresas 
que trabalham conosco, Dr. Cleber, nosso assessor jurídico, Eduardo Frick, nosso 
Web tudo, ao Grupo Dissat, jornalistas que vestem a camisa da SBEM, às vezes em 
cima, às vezes embaixo da do Flamengo, e ao pessoal da Contexto, nossa assessoria 
de imprensa. Nosso muito obrigada pela dedicação que vai além do pagamento 
recebido para o trabalho.	


Vejam que os agradecimentos são muito maiores que as realizações e não terminaria 
nunca se fosse listar todos que merecem, assim,	


Termino agradecendo àqueles de quem tomei mais tempo, minha família, aqui 
representada pelos que mais sofreram, meu marido e neto,	


Obrigada.  
01 de novembro de 2014	



