
O Hospital Vila da Serra, em parceria com a presidente da Sociedade Ibero-americana de 

Sociedade Mineira de Pediatria, promoveu, no Neonatologia (SIBEN), Augusto Sola. Segundo 

último dia 26, o “Neonatologia no Vila”, simpó- o pediatra Navantino Alves Filho, organizador 

sio voltado para profissionais da saúde ligados do evento, as três conferências feitas pelo 

ao tema, como médicos, enfermeiros e fisiote- professor Augusto Sola enriqueceram o curso e 

rapeutas. Com as inscrições gratuitas, o evento as discussões dos temas nos intervalos entre 

reuniu mais de 100 participantes, atraídos as conferências foram extremamente proveito-

pelas palestras de José Maria Perez e pelo sas.
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!ACONTECE

!AGENDA

!DEFESA PROFISSIONAL

A luta pela defesa profissional tem sido o foco de Horizonte e Contagem, além da Coopercom 

atuação da diretoria da Sociedade Mineira de (Cooperativa dos Médicos de Contagem), discu-

Pediatria. Seguindo um movimento que se estende tiram e formularam uma carta* cujo título é “De-

por todo o Brasil, a SMP vem realizando reuniões fendendo a Infância e a Adolescência, 

estratégicas com representantes dos Serviços de Valorizando o Pediatra, Otimizando e Garantindo 

Pediatria da capital e da região metropolitana para Sustentabilidade às Operadoras”. 

reforçar a caminhada rumo à valorização do pedia- O documento fala, dentre outros assuntos, sobre 

tra. a importância do pediatra na sociedade e na 

A primeira, que aconteceu em 13 de maio, na defesa do direito à assistência à saúde da criança 

AMMG, reuniu vários representantes dos Serviços e e do adolescente e apresenta a pauta de reivindi-

foi base para uma segunda reunião, que aconteceu cações dos pediatras, fundamentada na pauta 

no último dia 22, também na Associação Médica. nacional e unificada de prioridades capazes de 

Durante o último encontro, pediatras represen- garantir as condições mínimas para o bom 

tantes de 11 Serviços de Pediatria de Belo desempenho da Pediatria.

Mobilização dos Serviços de Pediatria se torna 
importante estratégia na luta da SMP 

Neonatologia no Vila

XIII Simpósio Internacional de Terapêutica em Hepatite Viral

I Reunião Monotemática sobre Manejo da Cirrose Hepática da Sociedade 

Brasileira de Hepatologia

XII Semana da Amamentação de Uberlândia

Iniciativa Hospital Amigo da Criança – Amamentação em apenas dez passos

67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

III Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas Hospital Pequeno 

Príncipe

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

11° Congresso Brasileiro de Adolescência

16° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia

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: de 01 a 07 de agosto de 2010

Local: Anfiteatro do Bloco 2ª, Campus Umuarama – UFU

Informações:  / (34) 3218-2112 / (34) 3218-2657

Obs: Mini-curso sobre aleitamento materno no dia 06/08. Para ver a programação, clique aqui

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: 27 de agosto, de 9h às 18h

Local: Auditório do Hospital Infantil São Camilo

Informações: (31)3489-6100 (Fabíola)

Obs: Inscrições a partir de 1º de julho

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: de 16 a 18 de setembro de 2010

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

Informações e inscrições:  / (31) 3243-7117 / 9921-7117 / 

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.hepatologiadomilenio.com.br

www.vacinas2010.com.br

www.ufu.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.neuroortopedia2010.com.br

deborah.incomum@gmail.com

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

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

III Jornada de Reumatologia Pediátrica

IV Jornada Mineira de adolescência e Ginecologia Infanto-Puberal

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

V Encontro de Neuro-Ortopedia e Reabilitação 

na Infância e Adolescência

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.

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

O presidente da SMP, Paulo Poggiali, juntamente princípio, Taísa apresentou os programas relaciona-

com a vice-presidente, Raquel Pitchon, e o secretá- dos com a Pediatria já existentes dentro da Unimed-

rio geral, Fernando Luiz de Mendonça, foram BH.

recebidos na última quinta-feira, 24 de junho, na Logo depois, Luiz Otávio ressaltou o importante 

Unimed-BH. papel de atuação dos pediatras, bem como a 

disposição da Cooperativa em estimular e incentivar O objetivo do encontro foi entregar a carta formulada 

ações que promovam a valorização dos coopera-pela SMP e os representantes de diversos Serviços 

dos, principalmente os que estão hoje garantindo a de Pediatria. Receberam a diretoria executiva da 

assistência dos usuários. SMP Luiz Otávio Andrade e Mônica Silva Monteiro 

Por fim, ele ressaltou que a Unimed-BH está inseri-de Castro, diretor e superintendente de Provimento 

da em um competitivo mercado de operadoras de de Saúde da Unimed-BH, respectivamente, além de 

planos de saúde, mas que nem por isso deixará de Taísa Silva Bonelli, coordenadora do Núcleo de 

ser de ser a grande referência para os pediatras, Negociação e Atenção Ativa  da instituição.

solicitando que "a categoria realmente lute para A diretoria da SMP pontuou junto aos dirigentes da 

nivelar por cima esse mercado".Unimed-BH a importância e os rumos do movimento 

*Essa carta encontra-se na íntegra no site da SMP. dos pediatras, solicitando apoio e adesão da 

Para vê-la, acesse Cooperativa aos justos pleitos apresentados. A www.smp.org.br

SMP é recebida na Unimed BH

A discussão e a formulação da carta foi feita 

no encontro que reuniu representantes de 11 

Serviços de Pediatria de BH e RMBH, além de 

um representante da Coopercom (Cooperativa 

dos Médicos de Contagem).
Uma das vias da carta já foi entregue à 
Unimed BH pela diretoria executiva da SMP


