
Prezados colegas pediatras de Minas Gerais, 

A Sociedade Mineira de Pediatria e o Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais vêm convocá-los para uma 

Assembléia Geral dos Pediatras a se realizar em 07 de 

abril de 2011, às 19h, na Associação Médica de Minas 

Gerais, Av. João Pinheiro, 161.

Em Minas Gerais, a diretoria da Sociedade Mineira de 

Pediatria, gestão 2009/2012, estabeleceu como meta 

principal de sua atuação a defesa dos interesses profissi-

onais de seus associados. Desde a primeira reunião da 

Diretoria Executiva, ainda em dezembro/2009 até os dias 

atuais, as questões ligadas ao interesse profissional 

estão sempre presentes em nossas pautas.

Mas agora precisamos ouvir vocês e decidirmos 

juntos nossas ações. Conquistas têm sido alcançadas 

em vários estados brasileiros e no Distrito Federal. 

Também em Minas Gerais lutas pontuais, com apoio da 

SMP, têm conseguido melhorar os valores de remunera-

ção, com exemplos na elevação para R$65,00 reais na 

MOBILIZAÇÃO!
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CONVOCAÇÃO

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

Assembleia Geral dos Pediatras do Estado de Minas Gerais - 07 de abril de 2011, 
às 19h, na Associação Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro, 161

Paralisação dos médicos da                            
Saúde Suplementar

A Sociedade Mineira de Pediatria, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Sindicato 
dos Médicos e as entidades nacionais convocam os pediatras para uma paralisação dos médicos que 
atuam no Sistema de Saúde Suplementar.

Não marque consultas para pacientes conveniados de planos e  seguros de saúde e atenda apenas 
casos de urgência no dia 07 de abril de 2011! 

Participe da assembleia para a continuidade do movimento a ser realizada no mesmo dia, às                    
19 horas, na Associação Médica de Minas Gerais.

Por melhoria dos honorários médicos e                                                    
pelo respeito aos pacientes!

  Veja os documentos da campanha:

consulta do Bradesco e das operadoras do Grupo Unidas 

no Pronto Socorro do Hospital Mater Dei (neste hospital, 

com o essencial apoio da sua diretoria, algumas operado-

ras passaram a pagar R$80,00) e dos R$75,00 reais para 

a consulta no Programa de Puericultura da Unimed BH. 

Ganhos parciais, que deveriam se estender a todos os 

Pediatras.

Pediatras, este é o momento! Somente a união e a 

mobilização geral conseguirão alcançar todos os Planos 

de Saúde. Precisamos de vocês, compareçam!

07 de abril de 2011, às 19h, na Associação 

Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro, 161.
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