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Edson Lopes Libânio, pediatra de 
Pouso Alegre (região sul de Minas 
Gerais), é candidato à presidência 
da Regional Sul da Sociedade 
Mineira de Pediatria, desativada há 
algum tempo.  “Nunca me confor-
mei com essa interrupção e após a 
posse do Paulo Poggiali, tive a 
oportunidade de encontrá-lo e 
houve seu incentivo e a disposição 
para nos auxiliar”, afirma. 

Edson Libânio foi um dos funda-
dores da Regional em 1989 e seu 
primeiro presidente. Se for eleito 
pelos associados do Sul de Minas, 
assumirá o cargo pela sexta vez. 
Dentre os seus objetivos, está a 
regularização da regional junto à 
Receita Federal, a retomada de 
encontros científicos em Pediatria e 
o fortalecimento das reivindicações 
da especialidade, com o lema 
“Ouçam os pediatras do Sul de 
Minas”. 

Segundo ele, os profissionais do 
Sul do estado estão tendo muitas 
dificuldades em suas reivindicações. 

“Apenas nas cidades de Baependi e 
São Lourenço, os pediatras recebem 
o sobreaviso (honorários de plantão 
à distância). A Unimed, nosso 
principal convênio, insiste em não 
pagar a consulta de puericultura e o 
teste do olhinho. Precisamos 
modificar essa situação e a reativa-

ção da Regional Sul é o melhor cami-
nho”, destaca. 

O principal objetivo de Edson 
Libânio é retomar a organização dos 
grandes eventos da Regional, como o 
9º Congresso Mineiro de Pediatria, 
realizado em 2001, em Caxambu,  
único  realizado fora de Belo Horizonte.

A Academia Mineira de Pediatria (AMP) convoca interessados para preencher duas vagas  que surgiram em decorrên-

cia dos falecimentos do acadêmico fundador  Wilson Rocha  e de Cícero Plínio Bittencourt, ocupante da cadeira nº 3, cujo 

patrono é Paulo Roxo da Mota.

Clique aqui e veja o edital completo

LITERATURA !

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

AGENDA NACIONAL !
Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Local: Curitiba
Data: 17 a 20 de maio de 2011
Local: Expo Unimed Curitiba

Data: 29 de junho a 2 de julho
Local: Aracaju/SE

Data: 08 a 10 de setembro
Local: São Paulo/SP

Data: 08 a 12 de outubro
Local: Salvador/BA

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de Reumatologia 
Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

O pediatra 
Edson Libânio 
quer revitalizar 
a Regional Sul 
de Minas 

Novo site da SMP

Os pediatras Cássio Ibiapina e Priscila Ferri, direto-

res de Redação, Publicação e Divulgação e de 

Informática, respectivamente, estiveram reunidos com 

representantes da VFazitto Comunicação e da Vector 

Informática para discutir sobre a possibilidade de um 

reestudo do site atual da SMP, sob recomendação do 

presidente Paulo Poggiali. 

Para os diretores Cássio e Priscila, é importante que 

o site tenha mais espaços na home e nas páginas 

internas para divulgação de banners.  Há ainda, a 

necessidade de local na página principal para uma 

chamada da  revista científica da AMMG, que trimes-

tralmente publica artigos relacionados a  Pediatria. 

Houve também sugestões para agilizar a navegação. 

Como escolher uma boa creche 
ou pré-escola? Quais são os cuida-
dos indicados para contratar uma 
babá? Que habilidades são caracte-
rísticas da criança entre os 2 e os 10 
anos? Como cuidar dos olhos, 
ouvidos, da pele, da primeira 
dentição, fazer uma boa educação 
alimentar e saber se a criança está 
crescendo normalmente? Essas e 
outras dúvidas dos pais são respon-
didas pela SBP, no livro Filhos – de 2 
a 10 anos de idade, que acaba de ser 
lançado, com a editora Manole (208 
pgs.) e que poderá ser encontrado 
nas principais livrarias do País e 
também pela internet.

As respostas de 36 mil pediatras às dúvidas mais 
frequentes das mães e dos pais 

A obra dá sequência a Filhos – 
da gravidez aos 2 anos de idade, 
um grande sucesso desde outubro 
de 2009, e será sucedida, ainda em 
2011, pelo terceiro trabalho da 
série, que abordará os temas da 
adolescência. 

Livro: Filhos – de 2 anos a 10 
anos de idade 

Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e Editora Manole. 

Organizadores: Dioclécio 
Campos Júnior e Fabio Ancona 
Lopez. 

Preço: R$86,00. Nas boas 
livrarias do país e nos sites de 
compra pela Internet. 

AGENDA ESTADUAL !
9º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia
Data: 17 a 20 de abril de 2011
Local: Centro de Artes e Convenções da UFOP – Ouro Preto/MG
Informações e Inscrições: Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria
Data: 6 e 7 de maio de 2011
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)
Tel.: (31) 3224-0857
Email: smp@smp.org. br / 

Data: 8 a 11 de junho de 2011
Local: Ouro Preto/MG
Informações e Inscrições:   
Consult Eventos: (31) 3291-9899

http://www.cobrapem2011.com.br/

pediatria@ammgmail.org.br
Clique aqui e veja o cartaz com a programação

www.congressocbesbop.com.br

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

Regional Sul da SMP busca reativação 


