SBEM – GOIAS
Relatório de Atividades 2010

Do número de associados:
93 associados até a presente data, tendo sido excluídos associados inadimplentes com pelo
menos 2 anuidades atrasadas e atualizado a relação com exclusão de ex-associados que
falecidos ou transferidos para outras regionais ainda constavam como sócios ligados a esta
Regional.Até a presente data 79 destes associados encontravam adimplentes e 14 inadimplentes
com percentual de adimplência de 84.9%.Confira em anexo relação dos associados. Por razoes
obvias a relação de adimplentes e inadimplentes seguirá em anexo fechado para a Tesouraria
Nacional da SBEM.

Dos novos associados:
Em 2010 foram acrescentados ao rol de associados da SBEM GO 5 novos associados a saber:
Adriana Regina Gonçalves Correia Fernandes (não titulada)
Dra. Ana Paula Meireles de Melo (não titulada)
Dra. Fernanda Nogueira Bueno Rodrigues Alves (Titulada)
Dra. Melissa Isabelle Alves de Lima (não titulada)
Dra. Mônica Savastano Jorge (não é titulada)

Da realização de eventos:
1Educação medica continuada com reuniões cientificas semanais, sempre as 5as feiras na
sede da SBEM aos cuidados do Dr. Haroldo Souza
2Hot Topics Goiás- evento social e cientifico envolvendo endocrinologistas e seus familiares
na cidade histórica de Pirenopolis- 3º evento agendado para 3 a 5 de dezembro de 2010
3CONGREGO- Congresso de Endocrinologia de Goias- Evento cientifico realizado nos
meses de outubro em Goiania-GO-5ª Ediçao agendada para 21 a 23 de outubro de 2010.
4SimPed- Simposio do Pe Diabetico- Evento realizado em junho de 2010 em conjunto com
o IAPD-Instituto de Assistencia ao Paciente Diabetico
5Simposio de Endocrinologia Pediatrica realizado em maio de 2010 tambem em conjunto
com o IAPD
6Clube da Tiroide de Goias- Apoio a todos os eventos realizados pelo CTG clube que
envolve endocrinologistas, patologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, radiologistas e médicos
nucleares.
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Da Organização do CBEM 2012:

Realização de reuniões mensais tendo sido constituídas as comissões responsáveis pela
organização do evento.

Das Finanças da Regional:
Saldo contábil de 2009- R$22.550,00

Das eleições:
Serão realizadas durante o V CONGREGO em 22 de outubro do corrente ano.

Este o relatório de atividades de 2010 que submeto a apreciação da Diretoria da SBEM.
Documentos, comprovantes e escrita contábil a disposição da Diretoria.

Atenciosamente,

Elias Hanna
Presidente SBEM Goiás 2008-2010
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