
Prestigiado por mais de 150 pessoas nos dois as que os abordarão”.

dias de evento, o IV Fórum da Academia A fala seguinte foi de Nelson Arns Neumann, filho 

Brasileira de Pediatria – Fórum Zilda Arns discu- de Zilda Arns, cujo nome foi dado ao IX Fórum. 

tiu temas polêmicos e contou com presenças “Minha mãe sempre teve orgulho de carregar o 

importantes, como a de Nelson Arns, filho da título de pediatra”. Com essas palavras, Nelson 

Pediatra Zilda Arns, atual coordenador internaci- começou seu discurso perante os convidados do 

onal da Pastoral da Criança e coordenador evento. Após mostrar dados atuais sobre índices 

nacional adjunto da Pastoral da Criança. de mortalidade infantil no Brasil e no mundo, 

Violência, Cyber-violência, televisão, internet, destacou os objetivos e conceitos da Pastoral da 

celular, jogos eletrônicos, parto normal e aloja- Criança, presente em mais de 4 mil municípios do 

mento conjunto, criança e consumo, cuidado, mundo. “O que minha mãe faria aqui, neste 

afeto, limites e drogas: esses assuntos, mais que momento, era chamar a atenção para o que 

polêmicos, foram alvo de discussões entre podemos fazer para tornar nossa sociedade e 

médicos e outros profissionais de saúde que nosso mundo um lugar mais justo e solidário. Era 

estiveram presentes no IX Fórum da Academia o que ela estava fazendo no Haiti, quando acon-

Brasileira de Pediatria, Fórum Zilda Arns. teceu aquele terremoto”, finalizou Nelson. 

Durante os dias 21 e 22 de maio, no Hotel Na sexta-feira, os trabalhos foram finalizados 

Mercure, em Belo Horizonte, os participantes com um show de mágica do pediatra e 

presenciaram palestras que tratavam de assun- Acadêmico Titular da Academia Mineira de 

tos atuais e de grande relevância, levando em Pediatria, Eduardo Tavares. Já no sábado, o 

conta o tema central do Fórum: “As transforma- encerramento das atividades do Fórum ficou por 

ções da família e da sociedade e seu impacto na conta de um grupo de 20 crianças da Associação 

infância e juventude. Querubins, projeto que visa a desenvolver a 

autoestima, cidadania, relações familiares e Na cerimônia de abertura, Paulo Poggiali, presi-

qualidade de vida de 250 crianças e adolescen-dente da SMP, deu as boas vindas e ressaltou o 

tes da Vila Acaba Mundo, localizada na região sul orgulho em receber, em Minas Gerais, um evento 

da capital mineira. Com tambores e outros tão importante, que já faz parte do calendário 

instrumentos musicais, as crianças fecharam de tradicional da Pediatria brasileira. Por fim, sau-

forma descontraída o evento.dou em especial o pediatra Eduardo Vaz, presi-

dente da SBP, cujo mandato é, segundo Poggiali, Antes da apresentação do grupo, Paulo Poggiali 

carregado de expectativas positivas. entregou ao coordenador da Associação 

Querubins, Djaniro Silva, uma placa de homena-Júlio Dickstein, presidente do Fórum, foi o segun-

gem com o seguinte texto: À Associação do a discursar. Em sua fala, ele listou os temas 

Querubins, a homenagem e o agradecimento da centrais tratados nos outros oito fóruns, como 

Sociedade Mineira de Pediatria e da Academia forma de destacar a relevância do evento. 

Brasileira de Pediatria pelo importante trabalho Fernando José de Nóbrega, presidente da 

social que desenvolve junto a crianças e adoles-Academia Brasileira de Pediatria, abriu seu 

centes em Belo Horizonte.discurso contando sobre a satisfação de estar em 

Minas Gerais. “Aqui, tenho grandes amigos”, Ainda na ocasião do Fórum, na noite do dia 22, 

relatou Nóbrega. Por fim, confiante no sucesso houve uma Assembléia Geral da Academia 

do evento, antecipou: “Certamente, o nono fórum Brasileira de Pediatria, quando aconteceu tam-

da ABP será um sucesso. Primeiro, pelos assun- bém a posse do novo Acadêmico, o pediatra 

tos que serão abordados. Segundo, pelas pesso- paranaense Diether H. Garbers.
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!ACONTECE

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

Quem ainda não fez o recadastramento de cência - Virgínia Resende Silva Weffort e Joel 

emails da SMP ainda pode fazê-lo até o dia 06 de Alves Lamounier

junho, concorrendo ao sorteio de mais um livro. O O processo é simples: envie um email (pelo 

recadastramento, que começou em 08 de fevere- qual você deseja receber as informações da 

iro de 2010, deve ser feito SMP) para secretaria@smp.org.br. No 

por todos os pediatras campo “assunto”, coloque a palavra 

sócios da SMP, mesmo por “RECADAS-TRAMENTO”. 

aqueles que já recebem os Se você conhece algum pediatra sócio da SMP 

emails da instituição. que ainda não recebe os materiais informativos 

O novo livro sorteado é: da Sociedade por email e ainda não se cadas-

� Nutrição em Pediatria – trou para recebê-los, encaminhe esse boletim, 

da neonatologia à adoles- para que ele também participe do processo.

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

9º Fórum da ABP trata de questões polêmicas em Belo Horizonte

Simpósio sobre Hidrocefalia Infantil

Data: 12 de junho

XIII Simpósio Internacional de Terapêutica em Hepatite Viral

I Reunião Monotemática sobre Manejo da Cirrose Hepática da Sociedade 

Brasileira de Hepatologia

III 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 

Vídeoassistida

Local: Auditório Mario Vrandecic – Rua da Paisagem, 310, Vila da Serra – Nova Lima

Informações: (31) 3289-5080

Obs: Inscrições gratuitas. Programação completa na agenda estadual do site da SMP: 

Data: 01 a 03 de julho de 2010 

Local: Porto Alegre 

Informações: 

Data: 14 a 17 de julho de 2010

Local: Bahia Othon Palace Hotel

Informações: 

Data: 15 a 17 de julho de 2010

Local: Gramado

Informações: 

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 

Informações: 

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

Informações:  

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Informações: 

Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Local: Florianópolis 

Informações: 

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 

Informações: 

www.smp.org.br

www.ccmeventos.com.br/pediatria2010

www.hepatologiadomilenio.com.br

www.vacinas2010.com.br

www.reumatopediatria-mg.com.br

ekipe@ekipedeeventos.com.br

www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

www.crianca2010.com.br

www.rhodeseventos.com.br/fibrose_cistica

www.adolescencia2010.com.br

www.ensinoepesquisa2010.com.br 

www.infectoped2010.com.br

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

www.perinato2010.com.br

III Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

67º 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

Na última quinta-feira, dia 27 de maio, foi lançado, na Faculdade de 

Medicina da UFMG, o livro “Semiologia da Criança e do Adolescente”, 

de autoria dos professores Maria Aparecida Martins, Maria Regina de 

Almeida Viana, Marcos Carvalho de Vasconcellos e Roberto Assis 

Ferreira. O livro, que vem acompanhado de um CD-Rom que explica 

técnicas de exame físico, pretende preencher uma lacuna na literatu-

ra médico-científica, contribuindo para o ensino da Semiologia 

Pediátrica. 

Semiologia da Criança e do Adolescente
!LANÇAMENTO

A Academia Brasileira de Pediatria (ABP) informa que estão abertos os processos eleitorais para sua 

diretoria e para a vaga de Acadêmico Titular (cadeira nº 21 do patrono Abelardo Santos). Leia, a seguir, 

os editais assinados pelo presidente da Academia, Fernando José de Nóbrega, e pelo secretário, José 

Dias Rego: 

Link: 

Link: 

Edital de convocação para nova diretoria da ABP 

Edital para a vaga de Acadêmico Titular

Eleições para diretoria e para cadeira 21 da ABP

O pediatra José Mariano Sales Alves Junior, Multiplicadores do Movimento BH pelo parto 

presidente do Comitê de Neonatologia da SMP, Normal. Ainda na ocasião, haverá o lançamento 

representará a instituição, nesta sexta-feira, 28 dos Anais do Seminário BH pelo Parto Normal e o 

de maio, na celebração do Dia Mundial pela Protocolo de Acolhimento com Classificação de 

Redução da Mortalidade Materna. Trata-se de Risco em Obstetrícia e Principais Urgências 

um evento realizado pela Secretaria Municipal de Obstétricas. Influenza e Gestação será outro 

Saúde de Belo Horizonte, no qual serão come- assunto abordado no encontro, em uma mesa 

morados os dez anos da Comissão Perinatal da redonda, quando a Secretaria Municipal divulga-

SMSA-BH e será realizado o I Encontro de rá o seu protocolo sobre o tema.

SMP no Dia Mundial pela Redução da Mortalidade Materna

Já estão abertas as inscrições para a III Jornada de 

Reumatologia Pediátrica. O evento vai acontecer nos dias 06 

e 07 de agosto de 2010, no Promenade BH Platinum – 

Avenida Olegário Maciel, nº 1748, Lourdes – Belo Horizonte. 

Acesse  e faça já a sua 

inscrição.

www.reumatopediatria-mg.com.br

Reumatologia Pediátrica

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br


