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EDITORIAL 

O grande desenvolvimento da nossa especialidade come
ça a exigir algumas modificações dentro da sua primitiva or
ganização estatutária. 

A dedicação de inumeros colegas tão destacada pela sua 
continuidade, muitas vêzes com prejuízo de suas atividades 
particulares, nierece todo o nosso elogio e o nosso respei
to; entretanto, sentimos que a manutenção de, equilíbrio ne
cessário á continuidade em perfeitas condições de sobrevi
vencia do nosso organismo social, não pode mais depender 
apenas das horas de sacrifício daqueles citados colegas. 

Necessitamos dentro de uma nova estrutura, sobretudo 
na parte administrativa, de elementos dedicados integralmen
te á Sociedade. Da mesma forma necessitamos organizar um 
corpo jurídico que deverá responder pela personalidade legal 
da Sociedade e eventualmente, penetrando no merito das 
questões, executar a defesa do especialista. 

Dentro deste espírito pretendemos estabelecer um vín
culo cada vez mais estreito da SBA com as suas filiadas, re
gionais. Por outro lado tQmbém é chegado o momento das 
regionais, desenvc,lverem-se na base de uma autonomia mais 
porfícua no sentido de apenas levar. os problemas mais eleva
dos para a entidade mater. 

Necessitamos ainda dentro desse espirita de unidade de 
um esforço particular dirigido no sentido de que nos estadc·s 
que ainda não possuem a sua unidade nas bases de uma re
gional que isto ocorra nc, mais breve espaço de tempo pos
sível. 

Seria desnecessario encarecer aqui as multiplas dificul
dades que se tem a enfrentar para a consecução destes pla-
7tos. Lembramos entre elas apenas para dar enfase, já não 
;;ão novidade para ninguém, as grandes distáncias que temos 
que percorrer no nosso Pais. 
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Sabemos também que nada se pode resolver sem condi
ções financeiras capazes de enfrentar os elevados gastos que 
estas iniciativas exigem. E aproveito o ensejo em apelar para 
que possamos estabelecer novas bases que nos permitam am
pliar as fontes de arrecadaçiio, como unica maneira de pos
sibilitar a execução dos nossos planos. 

Temos a satisfação de anunciar que na reunião da Di
retoria que se realizou recentemente foi aprovada a notifica
ção às regionais de uma recomendação no sentido de que 
11,ma pequena parcela percentual dos honorários dos colegas 
da especialidade seja destinada uma parte á sua regional e 
outra à SBA . 
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