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 b Goiânia sediará o XVI Congresso 

Brasileiro de Mastologia em 2011
Evento é o maior da especialidade. Capital goiana 

concorreu com outras duas cidades: Belém e Vitória

A campanha para captação do XVI Congresso Brasileiro 
de Mastologia foi vitoriosa: em 2011 Goiânia será sede do 
maior evento da especialidade. A capital goiana concorreu 
com outras duas cidades: Belém e Vitória, mas o lobby dos 
goianos foi mais forte e venceu a eleição – realizada durante 
a décima quinta edição do evento, em Gramado (RS), de 14 
a 17 de outubro.

A candidatura de Goiânia, iniciada pela Sociedade de 
Mastologia Regional Goiás, teve o apoio do Goiânia Convention 
& Visitors Bureau e também de autoridades goianas, como o 
prefeito Iris Rezende, o governador Alcides Rodrigues e o 
senador Marconi Perillo. O lançamento da candidatura ocorreu 
no início do ano durante um café da manhã do Clube da 
Mama, realizado no Comfort Suítes Flamboyant. O encontro 

foi prestigiado por cerca de 60 médicos da área de mastologia e 
outros profissionais, que se comprometeram a lutar juntos pela 
vinda deste importante evento para a nossa Capital.

De acordo com o presidente da SBM-GO, Geraldo Silva 
Queiroz, o principal motivo que levou a entidade regional a 
lançar o nome de Goiânia para sediar o próximo Congresso 
Brasileiro de Mastologia foi o ótimo período vivenciado pela 
SBM-GO no cenário nacional. “Estamos em um momento de 
crescimento e união, atributos necessários para sediar o maior 
evento nacional de nossa especialidade com alta possibilidade 
de sucesso”, afirma. “Em 2011 vamos receber convidados 
e congressistas de braços abertos e data shows ligados para 
mais uma etapa médico-científica da história da mastologia 
brasileira!”.

Contagem dos votos que decidiram 
a sede do próximo congresso

Médicos e profissionais do turismo 
de eventos comemoram a vitória
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O COnGressO é nOssO
não queremos e não podemos fazer somente mais um evento, devemos 

fazer o congresso que marque de forma definitiva a história da sBM-GO

União, determinação e credibilidade. Colocando em prática esse 
tripé de intenções nós, mastologistas de Goiás, conquistamos uma das 
maiores vitórias da especialidade em 2009: a honra de Goiânia sediar 
o XVI Congresso Brasileiro de Mastologia, em 2011. Mais uma vez 
ficou evidenciado que a união é o caminho mais seguro para o avanço 
da especialidade e a conquista de novos espaços, que ampliarão ainda 
mais no cenário nacional a credibilidade da mastologia feita em nosso 
estado. 

Vencemos a primeira batalha. Entretanto, a luta continua. Aliás, 
agora sim a guerra se inicia, uma guerra de trabalho, dedicação 
e eficiência para retribuirmos a confiança em nós depositada, 
promovendo um evento científico que se destaque pela excelência e 
oportunize efetivamente a troca de experiências e a atualização em 
nossa área. Não queremos e não podemos fazer somente mais um 

evento, devemos fazer o congresso que marque de forma definitiva 
a história da SBM-GO. Para tanto, necessitamos do envolvimento de 
todos que acreditam no poder da ciência e do conhecimento para 
melhoramos o atendimento e os cuidados com nossos pacientes, 
razão última de nossos esforços e tempo gasto nos estudos. 

Nesse primeiro estágio da luta, gostaríamos de agradecer o 
envolvimento e dedicação a todos aqueles que acreditaram no 
projeto Goiânia 2011, os colegas de especialidade, os ex-presidentes 
da SBM-GO, a Sandra Méndez, diretora executiva do Centro 
de Convenções de Goiânia, a Thatyana Betla, coordenadora de 
captação de eventos do Goiânia Convention & Visitors Bureau, que 
com muito profissionalismo forneceram as ferramentas técnicas, 
auxiliando determinantemente a nossa vitória em Gramado. Agora é 
arregaçarmos as mangas dos jalecos e trabalhar: 2011 vem ai! 

c
 e

m
 d

iA
 b Flashes do XV Congresso 

Brasileiro de Mastologia

Mastologistas JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA, 
JOÃO BOSCO MACHADO DA SILVEIRA (com 
respectivas esposas) e GERALDO QUEIROZ 

JUAREZ, JOÃO BOSCO 
E UMBERTO VERONESI 

GERALDO QUEIROZ, ANGÉLICA QUEIROZ, RICARDO 
CHAGAS (presidente da SBM Nacional), SANDRA 
MENDEZ, JOÃO BOSCO e ANTÔNIO EDUARDO

Confira outros momentos do 

congresso realizado em Gramado

GERALDO QUEIROZ | PREsIDEntE DA sBM-GO

Momento de descontração MARCONI LUNA, JOÃO BOSCO, RICARDO 
CHAGAS, JUAREZ DE SOUSA E KIM

ROBERSON GUIMARÃESChefe da Mastologia do HC/UFG, 
RUFFO DE FREITAS JÚNIOR 
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EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia 
– Regional Goiás

PresIdente: Geraldo Silva Queiroz
VICe-PresIdente: Juarez Antônio de Sousa
1° seCretárIO: Antônio Leite
2° seCretárIO: Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
1° tesOureIrO: Rubens José Pereira
2° tesOureIrO: Luís Fernando Pádua Oliveira

sede da sbm-Go
A sede da SBM-Goiás está situada 
na Associação Médica, que fica 
na Av. Portugal, esq. com a Av. 
Mutirão, no 2653, St. Oeste
Telefone: 3251.7208
Venham nos visitar

(62) 3224-3737
artE@ContatoComuniCaCao.Com.Br

PuBliCação Com a qualidadE:

Edição: Tatiana Cruvinel
Redação: Dário Álvares e Rose Mendes 
Fotos: Thatyana Betla
Arte: Aléx Froes, Júlio Santos,
Fabianne Salazar
Comercialização: Erika Bizinotto

JUAREZ AntÔnIO DE sOUsA | PREsIDEntE DO 
XVI COnGREssO BRAsILEIRO DE MAstOLOGIA 2011

GOIânIa 2011
Ainda no calor das comemorações 

da conquista do XVI Congresso 
Brasileiro de Mastologia para Goiânia, 
é com um misto de honra e alegria que 
agradecemos a todos os mastologistas 
pela confiança em nós depositada. Sem 
dúvida, trabalharemos diuturnamente 
para transformar a 16ª edição do nosso 
congresso em um momento privilegiado 
de debates, troca de experiências e 
construção de novas amizades.

Não pouparemos esforços para 
idealizar uma programação científica 
de alto nível, contribuindo efetivamente 
para a atualização e o avanço científico 
da mastologia brasileira e atraindo a 
presença maciça dos colegas dos mais 
variados cantos do país. Para tanto, já 
estamos abertos a sugestões, críticas e 

opiniões dos colegas que queiram auxiliar 
na organização da grade científica do 
congresso. 

Como presidente do XVI Congresso 
Brasileiro de Mastologia, quero agradecer, 
em nome de todos os mastologistas 
goianos, a dedicação e determinação do 
presidente da SBM Nacional, Ricardo 
Chagas, ao presidente da SBM-GO, 
Geraldo Queiroz, ao Vice-presidente da 
SBM Nacional, João Bosco Machado 
da Silveira, ao Chefe da Mastologia do 
HC-UFG, Ruffo de Freitas Jr., ao chefe 
de gabinete da Secretaria Municipal de 
Saúde de Anápolis, Roberson Guimarães, 
aos diretores da SBM-GO, Antônio 
Eduardo, Antônio Leite, Luis Fernando 
Pádua, Rubens José Pereira e a todos 
os mastologistas que atuam em Goiás 

e acreditaram na nossa capacidade de 
articulação e na ótima imagem que a 
mastologia goiana desfruta no cenário 
nacional.

Estendemos nossos agradecimentos 
à diretora executiva do Centro de 
Convenções de Goiânia, Sandra 
Méndez, à coordenadora de captação 
de eventos do Goiânia Convention & 
Visitors Bureau, Thatyana Betla, aos 
profissionais da Contato Comunicação 
e à coordenadora de eventos Jalma 
Fidelis, que com muito profissionalismo 
apontaram o caminho técnico para 
sediar um evento tão importante. O 
desafio agora é estruturar, com muita 
união e trabalho, um congresso arrojado 
e moderno para recebermos bem e em 
alto estilo os colegas de todo Brasil.




