Prezados colegas e amigos,
A sociedade de Radiologia de Pernambuco completa 55 anos, desde sua fundação em 13/01/1963, trabalhando para educação
continuada da radiologia pernambucana. Para celebrar essa data tão especial, como Presidente da SRPE, em nome da Diretoria
Executiva, tenho o grande prazer de informar que a SRPE adquiriu no mês de dezembro de 2017 uma nova sala para ser a nova
Sede da SRPE no “Empresarial Rio Mar Trade Center” no Pina (Recife), sem se desfazer das outras duas salas da antiga sede que
são próprias e que serão alugadas. A SRPE, assim, aumentou o seu patrimônio com o objetivo de dar mais segurança e conforto
aos seus associados e residentes.
Para ser feita a reforma da nova sala que será a nova sede da SRPE no “Empresarial Rio Mar Trade Center”, foi aberta uma
campanha de doações. Se informe de como você pode ajudar a SRPE para essa finalidade. Será colocada uma placa na parede
com os nomes dos doadores para a reforma dessa nova sala. Importantíssimo: manter anuidade em dia! A SRPE precisa de você!
Na programação preliminar para 2018 está confirmado o Curso de Atualização do CBR com o Tema Radiologia Pediátrica em março
de 2018.
Estão confirmados, também, a XXI Jornada Pernambucana e XXVIII Curso de Imagem da Mama que serão realizados juntamente
com a XXVIII Jornada Norte Nordeste do CBR nos dias 15 e 16 de junho de 2018 no JCPM em Recife.
Em junho de 2018 a SRPE estará recebendo o Professor visitante internacional da "American Society of Neuroradiology" (ASNR)
pelo " Programa de Extensão da Anne G. Osborn" que passará 10 dias participando das atividades da SRPE e visitando
universidades e residências em radiologia de Pernambuco. O Professor visitante da ASNR é o Prof. Dr. Carlos Zamora da
Universidade da Carolina do Norte (USA).
Outra grande notícia é que a SRPE receberá em 2018 o ESOR – EUROPEAN SCHOOL OF RADIOLOGY da Sociedade Européia
de Radiologia (ESR) através do CBR.
A SRPE continuará em 2018 com o Curso de Educação Continuada semanal para residentes e aperfeiçoandos, com a Radiopizza
mensal e teremos outros eventos internacionais em Pernambuco. Continuará, também, sendo exemplo de defesa profissional.
Fiquem atentos e participem em 2018 da programação estadual, nacional e internacional da SRPE juntamente com: o CBR,
Sociedade Européia de Radiologia (ESR), Federação Mundial de Neurorradiologia e Sociedade Americana de Neurorradiologia
(ASNR).
Em nome da SRPE, a Diretoria Executiva da SRPE agradece a Deus por todas as conquistas de 2017 e pedimos a proteção Divina
para o ano de 2018 para todos os associados, residentes, estudantes, colaboradores, patrocinadores, Sociedades parceiras e todos
os familiares e amigos. Que 2018 venha com muita Paz, Saúde, Felicidades, Amor, Harmonia, Solidariedade e Sucesso.
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