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Mensagem do Presidente
Caros colegas,
Quando iniciamos uma caminhada não imaginamos quais serão os obstáculos e desafios encontrados pelo caminho. Somente pensamos em finalizar nosso trabalho com dignidade. Ao final destes dois anos à frente da
SBOP, pude presenciar uma sociedade ímpar, quase uma família, com membros comprometidos com o crescimento dela. Pude trabalhar também com
uma diretoria altamente dedicada, a qual agradeço imensamente.
Os desafios foram muitos, porém dentro das minhas limitações, procurei
dedicar ao máximo na busca de soluções para os problemas. Acredito que
apesar de todos os desafios chegamos ao final deste biênio com uma sociedade mais unida e forte.
Ao nosso futuro presidente, Gilberto Waisberg, desejo sorte na condução da nossa sociedade.
Agradeço imensamente aos colegas pela oportunidade e confiança. Tenham a certeza que carregarei sempre comigo a alegria e o orgulho de ter
presidido a nossa SBOP.
Grande abraço a todos e muita saúde sempre.
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Dois anos:
muito trabalho, grandes desafios
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Destaque:
Agradecimento
especial a estes ilustres
colegas expresidentes
que sedimentaram o
caminho para que a
nossa SBOP se tornasse uma sociedade
grande, reconhecida
e respeitada.
Apoio:

MENSAGEM AOS COLEGAS ASSOCIADOS
Queridos amigos da SBOP,
Gostaria de dizer do grande orgulho que tenho de estar à frente de uma sociedade forte,
com tantos membros brilhantes e comprometidos que posso chamar de amigos.
Sei que será muito difícil me equiparar aos presidentes que me antecederam. Ressalto a
gestão do Gilberto Brandão que, neste último ano, conseguiu superar, com equilíbrio e
sabedoria, as situações completamente atípicas que vivemos.
Conto com vocês para que juntos possamos fazer o que for melhor para a SBOP.
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