Queridos amigos e colegas da SBRATE,
A realização do 1º Congresso Brasileiro de Artroscopia e
Traumatologia do Esporte, em Gramado, no período de 17 a
20/08/2011, será um divisor de águas. A união das duas sociedades é
um forte indicativo de que alcançamos a percepção de unidade para canalizar o nosso
potencial, gerando e produzindo em termos científicos e sociais.
O Congresso contou com 530 médicos inscritos, e com as participações internacionais
do Dr. Mark Hutchinson, Dr. Bert Mandelbaum e Dr. Eduardo Gonzáles-Hernandez,
além de renomados Traumatologistas do Esporte e Artroscopistas Nacionais. Houve
palestras internacionais, temas-livres, mesas redondas contemporâneas, duas
abordagens.
As atividades ocorreram de maneira adequada, correta, hospitaleira, carinhosa,
atenciosa, dedicada, em função da amizade que temos e que construímos, mais ainda,
entre nós todos. Ficamos muito felizes por observarmos que houve momentos de
alegria e descontração entre todos.
A Comissão Social, comandada pela minha esposa Marilde, preparou e executou todos
os eventos sociais com todo o carinho, profissionalismo, inteligência e sabedoria. Tal
dedicação culminou na elaboração e edição do vídeo e possibilitou agilidade para
realizarmos o lançamento da campanha de prevenção de lesões no esporte, através da
SBRATE.
A Diretoria SBRATE auxiliou na organização e condução das atividades científicas,
sociais, políticas, de maneira madura buscando o engrandecimento da SBRATE.
Saio satisfeito e muito feliz por ter presidido o Congresso e por ter observado no
semblante de cada participante, a presença do sorriso, caracterizando uma satisfação
com tudo aquilo que buscamos oferecer para cada um deles.
Como destaque do Congresso, enalteço praticamente tudo: a grade científica, os
congressistas, personalidades e os colegas amigos.
Um agradecimento especial ao Presidente da SBRATE - Dr. André Pedrinelli - e ao
Presidente da Comissão Científica do Congresso - Dr. Michael Simoni - que não
mediram esforços para efetivar o evento.
O lançamento da Campanha Nacional e do Dia Estadual e Nacional de Prevenção de
Lesões no Esporte, com certeza irá nos aproximar ainda mais.
Por fim, além da grade científica, tenho certeza de que todos apreciaram a tarde esportiva, a
festa das máscaras no cinema e que, principalmente, retornaram com o sentimento de que
realmente valeu a pena estarmos juntos durante o evento.
Obrigado pela oportunidade de ter presidido o nosso Congresso, e muito obrigado por terem
estado conosco.
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