
A Sociedade Mineira de Pediatria deu mais um apresentação sobre o panorama geral do movi-

passo na luta pela defesa e valorização profissio- mento de defesa profissional no Brasil. 

nal do pediatra, seguindo um movimento que Logo depois, Poggiali exibiu outras duas apre-

vem tomando força em todo o país. Na noite do sentações. Uma falava sobre o resultado da 

dia 13 de maio, quinta-feira, a SMP realizou uma enquete realizada com os sócios da SMP, por 

reunião na AMMG para a qual foram convidados email, na qual foi perguntado o que os pediatras 

os coordenadores dos serviços de Pediatria da sugeriam à SMP como estratégia para a valoriza-

capital e região metropolitana, os pediatras que ção do pediatra. A última apresentação foi sobre 

atuam nestes serviços, além de todos os sócios a normativa da ANS sobre as consultas de retor-

da SMP com cadastro de email atualizado na no, elaborada com base num documento cedido 

entidade. pelo pediatra Marcelo Porto, diretor de Defesa 

Houve representação dos hospitais Belo Profissional da Sociedade de Pediatria do Rio 

Horizonte, IPSEMG, Hospital Militar, Mater Dei, Grande do Sul. 

Hospital da Unimed, São Camilo, Otaviano Após a explanação, foi aberta a sessão de 

Neves, Hospital das Clínicas da UFMG, Santa comentários, perguntas e sugestões dos pedia-

Helena, além de pediatras de BH, Contagem, tras presentes.  Depois de terem ocorrido várias 

Betim e Santa Luzia. O presidente da SMP, Paulo manifestações, ficou acertado que será elabora-

Poggiali, foi quem abriu a reunião, fazendo uma do um documento sobre a reunião a ser enviado 

aos serviços de pediatria para conhecimento e 

reforço na convocação para o movimento de 

valorização do pediatra. Será marcada nova 

reunião, o mais breve possível, e todo o material 

apresentado no encontro de 13 de maio será 

disponibilizado no site da SMP, para que os 

pediatras mineiros possam se inteirar sobre o 

que foi discutido.
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Valorização do pediatra é prioridade para a SMP

A vice-presidente da Sociedade Mineira de conseguir o controle da asma, o acesso à medi-

Pediatria, Raquel Pitchon, representou a SMP cação gratuita e a existência de programas de 

no evento que marcou o Dia Mundial da Asma assistência integral aos asmáticos. Segundo 

em Belo Horizonte, no dia 04 de maio. O work- Raquel, o evento foi de grande importância e 

shop aconteceu na AMMG e foi organizado pela contou com o depoimento de vários asmáticos, 

Associação de Asmáticos (ABRA-MG) e que relataram a dificuldade que passaram até a 

Associação Médica de Minas Gerais. O objetivo confirmação do diagnóstico e início do trata-

do encontro foi o de discutir a necessidade de se mento.

Dia Mundial da Asma 

No último Boletim Online da SMP, de número 62, a foto que ilustrou a matéria “Sucesso do Alergoped 2010” é 

do fotógrafo Sérgio Santório. 

!ACONTECE

!ERRATA

9º Fórum da Academia Brasileira de Pediatria

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

11° Congresso Brasileiro de Adolescência

16° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 21 e 22 de maio de 2010

Local: Hotel Mercure/Auditório Centauro –  Belo Horizonte/MG

Informações: (21) 2245-3083 / (31) 3224-0857

Data: 01 a 03 de julho de 2010 

Local: Porto Alegre 

Data: 15 a 17 de julho de 2010

Local: Gramado

Data: 6 e 7 de agosto de 2010

Local: Auditório do Apart Hotel Platinum Promenade - Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 3224-0857

Data: 11 a 14 de agosto de 2010

Local: Expominas – Belo Horizonte/MG

Informações/inscrições: (41) 3022-1247 

 / 

Data: 28 a 31 de agosto de 2010

Local: Curitiba 

Data: de 01 a 04 de setembro de 2010

Local: Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG

Informações e inscrições: (31) 3227-8544 ou 

Data: 02 a 04 de setembro de 2010

Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei - Rua Gonçalves Dias, 2.700, Santo Agostinho,                        

Belo Horizonte/MG

Informações/inscrições: (31) 3224-0857

Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Salvador 

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Informações: 

Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Local: Florianópolis 

Data: de 14 a 18 de novembro de 2010

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG

Informações: 

Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Rio de Janeiro

III Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

Jornada de Reumatologia Pediátrica

III Congresso Internacional de Especialidades                                                     

Pediátricas Hospital Pequeno Príncipe

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica,                                                           

XIII Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica e                                                           

II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica Vídeo-assistida

ekipe@ekipedeeventos.com.br www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

www.rhodeseventos.com.br/fibrose_cistica

www.ensinoepesquisa2010.com.br 

http://www.luminaeventos.com.br/Internet/Projeto%20CIPE%202010.pdf

!AGENDA

Paulo Poggiali iniciou a reunião com uma 
apresentação sobre a defesa profissional no 
país

O site da SMP, importante meio de comunicação discutido nas reuniões fixas da Diretoria 

entre a instituição e os associados, tem uma Executiva da Sociedade. Em breve, todo o conte-

novidade. Na seção Institucional, agora é possí- údo será inserido. Acesse e fique sempre atuali-

vel encontrar um link para o resumo do que foi zado sobre as ações da SMP. www.smp.org.br

Ampliação da comunicação com o associado

Após as 
apresentações, 
os pediatras 
discutiram o 
movimento em 
Minas

Fotos: VFazitto Comunicação

No dia 05 de maio, o Sindicato dos Médicos de Andréa Chaimowicz, secretário-geral e 1ª se-

Minas Gerais realizou uma Assembléia de cretária da SMP, respectivamente, fazem parte 

Aclamação da chapa única “Defesa do trabalho da Chapa aclamada. Fernando é diretor de 

Médico”, eleita para o triênio 2010-2013. Os comunicação e Andréa é suplente do Conselho 

pediatras Fernando Luiz de Mendonça e Fiscal.

Aclamação no Sinmed 

Grupo formado por crianças e adolescentes da bijuteria e utensílios de higiene pessoal.

Associação Querubins encerra a programação A Associação Querubins trabalha em suas 
do 9º Fórum da Academia Brasileira de atividades - sempre voltadas à valorização da 
Pediatria (Fórum Zilda Arns), que ocorrerá nos cultura e do meio ambiente - a importância da 
dias 21 e 22 de maio, no Hotel Mercure, em Belo escola, a oportunidade de uma formação geral 
Horizonte. A associação visa a desenvolver a e a cooperação. Em novembro de 2001, a 
autoestima, cidadania, relações familiares e instituição obteve o certificado de Utilidade 
qualidade de vida de 250 crianças e adolescen- Pública Municipal e em junho de 2002, o certifi-
tes da Vila Acaba Mundo, localizada na região cado de Utilidade Pública Estadual. 
sul da capital. 

São oferecidos apoio escolar, 

práticas esportivas e cursos profis-

sionalizantes de informática, 

administração e cozinha; além das 

oficinas de música, dança, capoei-

ra, percussão, construção de 

instrumentos e jardinagem. O 

“Querubins” também se preocupa 

em atender a oferta de mão-de-

obra gerada na comunidade, 

realizando com pais e mães um 

trabalho de geração de renda com a 

venda de diversos produtos, como 

Grupo Querubins encerra atividades do 9º Fórum Nacional Zilda Arns 

Grupo Querubins: arte e cidadania

Foto: Divulgação Associação Querubins

No dia 30 de abril, sexta-feira, a Câmara de aprovado proíbe qualquer atividade remunerada 

Vereadores de Uberaba aprovou, em sessão no período de licença por parte da mãe. Da mesma 

extraordinária, a extensão da licença-maternidade forma, a criança não poderá, durante esse tempo, 

de quatro para seis meses para as servidoras da ser mantida em creche ou organização similar, sob 

Prefeitura e Legislativo da cidade. O texto que foi pena de perda do direito à prorrogação.

Aprovada licença-maternidade de 6 meses em Uberaba 
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A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Quem ainda não fez o recadastramento de emails O processo é simples: envie um email (pelo 

da SMP ainda pode fazê-lo até o dia 06 de junho, qual você deseja receber as informações da 

concorrendo ao sorteio de mais um livro. O reca- SMP) para . No campo 

dastramento, que começou em 08 de fevereiro de “assunto”, coloque a palavra “RECADAS-

2010, deve ser feito por todos os pediatras sócios TRAMENTO”.

da SMP, mesmo por aqueles que já Se você conhece algum pediatra sócio 

recebem os emails da instituição. da SMP que ainda não recebe os mate-

O novo livro sorteado é: riais informativos da Sociedade por 

email e ainda não se cadastrou para � Nutrição em Pediatria – da 

recebê-los, encaminhe esse boletim, neonatologia à adolescência - 

para que ele também participe do Virgínia Resende Silva Weffort e 

processo.Joel Alves Lamounier

secretaria@smp.org.br

Mais um livro sorteado para participantes do 
recadastramento de emails da SMP 


