Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021
A/C

Prof. Dra. Adriana Costa e Forti
Professora Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

Caríssima Dra. Adriana,

O PRÊMIO JOSÉ SCHERMANN é um dos mais importantes prêmios outorgados pela
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Ele é entregue a cada 2 anos durante o
Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM) a um(a) sócio(a) titulado(a) em
reconhecimento pela sua contribuição para excelência no ensino e/ou prática clínica da nossa
especialidade.
A Diretoria Nacional da SBEM tem o prazer e a honra de comunicar que seu nome foi indicado
e selecionado para receber o PRÊMIO JOSÉ SCHERMANN durante o 35º CBEM, que será realizado
em São Paulo entre os dias 3 e 7 de setembro de 2022. A entrega será realizada em Cerimônia Oficial
durante a programação científica do Congresso, em local e data a serem definidos futuramente pela
Comissão Organizadora e Comissão Científica do evento.
As suas atividades como Professora da Universidade Federal do Ceará, como Diretora e
fundadora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará,
como médica, pesquisadora e gestora, bem como as suas atuações e realizações na regional do Ceará da
SBEM e sua brilhante trajetória como a única mulher até o momento a ter ocupado os cargos de
Presidente da SBEM e da Sociedade Brasileira de Diabetes, são motivos de orgulho para a SBEM, que
sente-se honrada em tê-la como associada e como referência e exemplo para diversas gerações de
endocrinologistas do nosso país.

Com os cumprimentos,

Marise Lazaretti-Castro
Presidente CBEM 2022

Paulo Augusto Carvalho Miranda
Presidente Comissão Científica CBEM 2022

Cesar Luiz Boguszewski
Presidente SBEM
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