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SP QUER SEDIAR
O CBEM 2022 APÓS
20 ANOS DE ESPERA!
Malha aérea, infraestrutura, gastronomia
e vida cultural estão entre as razões

AS METAS DA COMISSÃO
EXECUTIVA PARA ESSA
CANDIDATURA
Liberdade e autonomia à Comissão
Científica estão entre os objetivos

A IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA DO CBEM
PARA TODA A SBEM
Evento abre oportunidades
aos associados

E MAIS:
- Depoimentos
- Experiência da
Regional São Paulo
Prédio Banespa

Motivos do "sim"

Por que São Paulo?

Porque São Paulo é assim...

T

erra da garoa, Pauliceia desvairada, Sampa, SP. Seus 1.521 km2 dão
espaço a cerca de 12 milhões de habitantes, acolhendo gente de
todo o Brasil e do mundo, com um registro de mais de 13 milhões
de turistas ao ano. Principal destino da América do Sul, São Paulo é o 5º
melhor destino brasileiro, de acordo com o TripAdvisor, e a cidade que
mais recebe eventos internacionais no País. Isso sem falar no Aeroporto
de Guarulhos, que ocupa o quarto lugar entre os melhores da América do
Sul. Porque São Paulo é assim, uma cidade cheia de números.
Eventos - De encontros simples e menores até grandes convenções,
nossa cidade oferece flexibilidade e profissionalismo para protagonizar
eventos de todos os segmentos da economia nacional. Aqui são realizados
90 mil por ano, e mais de 70% dos visitantes que recebemos e acolhemos
são motivados por negócios e eventos. Porque São Paulo é assim,
sempre pronta para um grande evento.
Polo de conhecimento – São Paulo também produz conhecimento e
muita capacitação. São 7 Centros de Inovação Tecnológica cadastrados no
estado de São Paulo e mais de 30 em fase de credenciamento, e na cidade,
35 universidades e 163 faculdades. Das 40 faculdades de Medicina que o
estado de São Paulo abriga, 11 estão na capital. O Instituto Butantan está
posicionado entre os maiores centros de pesquisa biomédica do mundo
e é referência internacional em produção de vacinas e soros. Na cidade,
são 9 mil clínicas, com 53 especialidades médicas. Porque São Paulo
é assim, uma capital com muita tecnologia e ciência.
Arte, cultura, gastronomia - Capital cultural da América Latina,
Sampa reúne talentos de todos os cantos do planeta. Dos 10 melhores
restaurantes do Brasil, dois estão em SP; o Mercado Municipal, no coração
da cidade, é o quarto atrativo mais procurado por visitantes estrangeiros.
Dos 10 melhores museus do País, quatro estão em São Paulo (Museu
da Língua Portuguesa, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Catavento

Cultural e Museu do Futebol), sem falar dos 39 centros culturais que
abrigamos. Porque São Paulo é assim, cheia de cores e sabores.
Transporte e hospedagem - Metrô, ônibus, carro, táxi (com ou sem
uso de aplicativo), bicicleta, trem. Chegar e sair de São Paulo é fácil,
graças aos três grandes terminais rodoviários e pelo menos nove principais
vias de acesso rodoviário entre a região metropolitana e todo o estado e
País. E a hospedagem também: são cerca de 410 hotéis na cidade, e um
facilitador: muitos profissionais que vêm para cá participar de eventos
podem se hospedar na casa de amigos e familiares, se assim preferirem.
Afinal, todo mundo tem um amigo ou parente paulista ou paulistano.
Porque São Paulo é assim, uma cidade que abraça e acolhe.
14ª cidade mais globalizada do mundo
38 companhias aéreas nacionais e internacionais operam em
4 aeroportos em São Paulo e proximidades (Aeroporto
Internacional de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Viracopos,
Aeroporto de Congonhas e Campo de Marte)
São 9 as principais vias de acesso rodoviário entre a região
metropolitana e todo o estado e País
3 terminais rodoviários (Tietê, Barra Funda e Jabaquara)
Eleita a quarta cidade mais cortês do mundo, de acordo com a Reader’s
Digest (2008), são destaques da terra da garoa a diversidade religiosa
e as comunidades estrangeiras. Vale mencionar também os parques, a
vida noturna, o entretenimento, a acessibilidade... São Paulo é cidade
grande, metrópole constituída por muita gente que encontra aqui mil e
uma oportunidades para viver e ser feliz. Porque São Paulo é assim,
uma cidade pronta para receber você com um enorme abraço.
Fontes: IBGE (2016), São Paulo Convention & Visitors Bureau

Valor

A importância econômica do CBEM
Oportunidade para novas ações

U

m evento do tamanho do Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia é muito importante para o fortalecimento da nossa
Sociedade. Isso porque a captação de recursos favorece uma
série de novas ações de educação continuada aos associados, premissa
básica da missão da SBEM, que é traduzida em novos congressos,
reuniões de atualização, cursos, web meetings e eventos correlatos para
o fortalecimento da Endocrinologia científica e clínica.
"A receita advinda do CBEM se soma aos demais resultados financeiros
da SBEM e é muito importante para manter não apenas os custos mensais
da sede, mas também para dar continuidade às novas ações em prol
dos associados", comenta Dra. Nina Musolino, membro da Comissão
Executiva na candidatura de São Paulo para o CBEM 2022. Para ela, a
escolha do local do Congresso é importante para a receita financeira,
mas, principalmente, para valorizar as aulas e seus palestrantes, com
plateias repletas de pessoas interessadas em divulgar seus trabalhos,
aprender e compartilhar com os colegas suas experiências.
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A participação da Indústria como patrocinadora, de forma ética e
transparente, é bem-vinda e muito importante para um evento desse
porte. Num cenário econômico como o do nosso País, o item ‘patrocínio’
tem sido uma variável delicada. Entretanto vale destacar que eventos
realizados em São Paulo têm a vantagem de estar dentro das regras
de conformidade da indústria farmacêutica (compliance), além de ter
chances mais elevadas de atração de maior público, fator essencial para
o sucesso de qualquer evento.
"O Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes foi um dos que mais
renderam em todos os tempos, justamente porque foi em São Paulo",
aponta Dr. Marcio Krakauer, diretor da SBEM-SP e um dos organizadores
do Congresso da SBD, ao lado do Dr. João Eduardo Nunes Salles.
O sucesso financeiro do CBEM é importante para SBEM Nacional e para
todas as suas regionais, mas sua importância em termos científicos
é ainda maior. E São Paulo tem todos os recursos para abrigar essa
grandeza e alcançar o resultado esperado.

Desafios

Metas e objetivos da Comissão Executiva
Liberdade para programa científico está entre os itens

E
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mbora sejamos a maior Regional da SBEM e estejamos na cidade
que oferece toda infraestrutura para o evento ocorrer, estamos
esperando mais de 20 anos para sediar o CBEM. Sabemos que há
um desafio grande pela frente, mas a Comissão Executiva está altamente
motivada e empolgada com essa possibilidade!
Para a presidente da Comissão Executiva à candidatura de São Paulo ao
CBEM 2022, Dra. Marise Lazaretti Castro, o primeiro grande desafio é
conseguir trazer o Congresso de 2022 para a cidade, cuja votação será
no CBEM de Minas Gerais, que ocorrerá de 7 a 11 de agosto de 2018.
“Uma meta importante da nossa Comissão é construir um Congresso
à altura de seus antecessores e da nossa Sociedade de Endocrinologia
e Metabologia, que é a terceira maior do mundo”, ressalta Dra. Marise.
Ela pontua ainda que a Comissão se preocupa em proporcionar toda a
infraestrutura ideal para um grande evento, nos âmbitos tecnológico e
logístico e nas instalações. O maior objetivo será dispor à Comissão
Científica todos os recursos necessários para que ela tenha ampla
liberdade para compor um programa que agrade a todos, desde
residentes e pós-graduandos a pesquisadores e clínicos.
“Vamos mostrar aos patrocinadores que, ao investir num evento em uma
cidade do porte de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, certamente
haverá uma quantidade altamente relevante de congressistas”, avalia

MASP

Dr. João Eduardo Nunes Salles, membro da Comissão Executiva na
candidatura de São Paulo para o CBEM 2022.
“Entre as metas da Comissão, está acolher o colega endocrinologista e
fazer com que ele se sinta bem recebido, o que é uma tradição paulista e
paulistana, além de oferecer para todos os congressistas e acompanhantes
um leque de atividades culturais e experiências gastronômicas só
disponíveis na cidade de São Paulo”, finaliza Dra. Marise.

Manifesto

Experiência da Regional SP
Histórico de fortalecimento da Endocrinologia

A

Regional São Paulo da SBEM apresentou a candidatura para
sediar o CBEM 2022 em São Paulo no dia 6 de junho, com um
amplo dossiê que resume todos os pontos mais relevantes e
argumentos que justificam um evento desse porte.
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“Acreditamos ter um histórico muito relevante de contribuições à SBEM e
para o fortalecimento da Endocrinologia no País, com estímulo à pesquisa
e educação continuada dos associados, por meio de congressos médicos
de excelente qualidade científica e organizacional”, declara o presidente
da SBEM-SP e vice-presidente da Comissão Executiva na candidatura
de SP para o CBEM 2022, Dr. José Augusto Sgarbi.

Com aproximadamente 1.500 associados, a SBEM-SP tem tradição
na organização de eventos regionais e nacionais de sucesso, como
o Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia (COPEM),
reconhecido como um dos mais importantes eventos científicos da
Endocrinologia nacional.
“Todas essas experiências anteriores de eventos em São Paulo
demonstraram a excelência da programação científica, que tem agradado
a todos os sócios da SBEM, não apenas da cidade ou do estado, mas de
todo o Brasil. Trazer o CBEM para São Paulo seria certamente mais uma
ótima oportunidade para estender essa qualidade a todos os endócrinos
do País”, comenta Dra. Margaret de Castro, membro da Comissão
Executiva na candidatura de SP para o CBEM 2022.
Principal centro universitário do Brasil, a capital paulista é responsável pela
formação com qualidade de inúmeros especialistas em Endocrinologia,
além de ser a maior formadora de novos professores e pesquisadores na
especialidade por meio dos programas de pós-graduação.
“São Paulo é plural, diversa, multirracial e democrática, sem perder sua
identidade, encontrada em cada paulistano hospitaleiro, orgulhoso e
amante de sua cidade”, conclui Dr. Sgarbi.

Auditório Parque Ibirapuera
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“São Paulo tem excelente malha aérea e hotelaria
e há muitos anos não tem a oportunidade
de organizar um Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia”, Dr. Marcio
Mancini (USP)

“Após 24 anos, nós, da Regional São
Paulo da SBEM, queremos realizar o
Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia. Para isso, contamos com
o apoio de todas as 11 sedes anteriores,
que também foram apoiadas pela nossa
regional desde 1998 para realizarem
esse Congresso”, Dr. Evandro de Souza
Portes (IAMSPE)

Foto: SBEM Nacional

“Com certeza, agora é a vez de São
Paulo sediar o Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia, que há 20
anos não ocorre na cidade paulistana.
Ao abraçar essa missão, será possível
conciliar ciência e aspectos culturais.
Acredite nesse potencial”, Dra. Célia
Regina Nogueira (Unesp Botucatu)

Foto: Arquivo pessoal

"Lembro-me como se fosse hoje de dois
congressos nacionais realizados em São Paulo:
o de 1982, cuja presidente foi a saudosa Maria
Odette Ribeiro Leite, e o de 1998, cujo presidente
foi o João Hamilton Romaldini. Ambos foram
excelentes, tanto na programação científica quanto
na programação social, com nossos colegas de
todo o Brasil aprendendo e se divertindo na
Pauliceia. Está na hora de reeditarmos o evento
em Sampa", Dr. Rui Maciel (Unifesp)

“Apoio SP para sede do CBEM 2022 por ser uma
cidade global. Temos uma grande diversidade
cultural, com inúmeros teatros, shows, além dos
famosos pontos turísticos como MASP, Theatro
Municipal etc. Somos uma cidade cosmopolita,
que recebe de braços abertos, temos imigrantes de
todas as partes do mundo. Estamos conectados às
principais redes aeroviárias e rodoviárias; nossa
rede hoteleira e seus diversificados restaurantes
dispensam apresentações! Possuímos várias
universidades e o Congresso em SP poderá favorecer o intercâmbio
de jovens pesquisadores. Por fim, em SP se localiza um dos maiores
polos econômicos do País, que com certeza favorecerá a viabilidade e
o sucesso de nosso Congresso”, Dra. Tania Bachega (USP)
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Prezado associado: queremos saber quais são suas pesquisas recentes,
novas alternativas de tratamento da sua especialidade e atuais pautas
científicas. Se você tem algum estudo em desenvolvimento, recém-lançado, ou quer comentar algum artigo científico, envie seus contatos
para imprensa@gengibrecomunicacao.com.br.

sbemsp.org.br
@SBEMSP
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“Todos os estados do nosso País
merecem sediar o CBEM, mas há 20
anos São Paulo não tem a honra de
organizar o maior congresso brasileiro
da especialidade. Acredito que está na
hora da nossa cidade. Adicionalmente, as
redes aérea e hoteleira, os restaurantes e
centros culturais fazem de São Paulo um
local atraente para um evento do porte do
CBEM”, Dr. Marcello D. Bronstein (USP)

