
!DESTAQUE

EVENTOS   !

AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 28/04 a 01/05/12
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 17 a 19/05
Local: Fortaleza/CE

Data: Data: 05 a 08 de junho 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 06 a 09/06/2012
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Organização : SMP, NEOCENTER, SIBEN
Minascentro – Belo Horizonte
20 a 23/06 de 2012

Informações: Consult Eventos – telefone: 31 3291 9899

Data: Setembro
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: Novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: 14 a 17/11
Local: Curitiba/PR
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

www.alergoped2012.com.br

www.cbtip2012.com.br 

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
11º Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

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

Com o objetivo de capacitar os março ou para quando as 20 vagas O curso tem uma taxa de inscrição 

profissionais que trabalham com forem preenchidas. O curso é uma no valor de R$ 50,00, e as 

crianças e adolescentes nas áreas de promoção do Centro de Pesquisa e mensalidades podem ser pagas em 

desenvolvimento e neuropsicologia, Pós-Graduação da FCMMG. 24 parcelas de R$400,00. As 

começa, neste ano, o Curso de inscrições já estão abertas, não Com um programa teórico básico 
Especialização em Saúde Mental da perca essa chance!que inclui o novo paradigma para a 
Infância e Adolescência, na compreensão do ser humano e o Mais informações e inscrições: 
Fundação Libanesa de Minas Gerais desenvolvimento psicológico e 

� 3286-2023 / 3286-3067 - (Fuliban). Coordenadas por Marília neurológico normal da criança e do 
de Freitas Maakaroun, doutora em adolescente, além de um programa 
Med i c ina  da  Cr iança  e  do  prático no laboratório da Fuliban, o � FULIBAN: 3221-9656 - 3223-
Adolescente, Psiquiatra da Infância e curso terá duração de 24 meses. As 2855 
Adolescência e professora da aulas serão ministradas nos últimos 

� FCMMG: 3248-7155 – 3248-Faculdade Ciências Médicas de Minas finais de semana de cada mês, de 13 

7156 3248-7157 - Gerais (FCMMG), as aulas têm às 18 horas nos sábados e de 8 às 12 

horas nos domingos.previsão de início para começo de cpg@feluma.org.br

mfm01@terra.com.br

fuliban@uol.com.br

Congresso Mineiro de Pediatria
Se você ainda não fez a sua inscrição para a 13ª edição 

do Congresso Mineiro de Pediatria, não perca tempo! Os 
valores são promocionais até o dia 15 de março. O evento 
acontece entre os dias 21 e 25 de abril, no Ouro Minas 
Palace Hotel, com o tema “Pediatria: da puericultura à 
urgência”, e as inscrições podem ser realizadas através do 
site:

 .http://www.mineiroped2012.com.br/

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

23 de fevereiro de 2012 - ano XI – nº 100    

Participe do Curso de Especialização em Saúde Mental da Infância e Adolescência     

Siben 2012

Termina no dia 13 de abril o prazo para envio do 
resumo dos trabalhos para o IX Congresso Anual da 
Sociedade Ibero-Americana de Neonatologia (SIBEN), 
que será realizado em Belo Horizonte. O evento acontece 
entre os dias 20 e 23 de junho, no Minascentro, com os 
temas “O Micro Prematuro” e “Ecologia Perinatal”.  

As inscrições estão com preço promocional até  o dia 
30 de abr i l ,  e  podem ser fe i tas no s i te 
http://www.sibenbrasil.com.br/

!PARTICIPE

A presidenta Dilma Rousseff sancionou, no dia 16 de Iniciativa Popular

janeiro, a Emenda Constitucional 29 (EC – 29), que fixa 
Para tentar resolver essa questão, a Associação 

os recursos mínimos a serem investidos na saúde pela 
Médica Brasileira (AMB) apresentou, no dia 3 de feverei-

União, estados e municípios. Porém, foram vetados 15 
ro, na sede da AMB, em São Paulo, um projeto de lei de 

dispositivos do texto aprovado pelo Congresso Nacional. 
iniciativa popular, que propõe o investimento de 10% da 

Com os vetos, os estados seriam obrigados a destinar 
receita bruta da União na saúde pública. 

12% do seu orçamento à saúde, e os municípios, 15%, 
“Esse é um projeto do povo brasileiro, não só dos mas sem a correção desse valor pela variação nominal 

médicos. Precisamos mostrar para o governo federal do Produto Interno Bruto (PIB), para impedir “instabili-
que a regulamentação da Emenda 29 não foi como a dade na gestão fiscal e orçamentária”, segundo a 
população necessita, e que a saúde pública deste país Previdência. Em relação ao Distrito Federal, o percentu-
precisa sim de mais recursos”, explica Florentino al variaria entre 12% a 15%. 
Cardoso, presidente da AMB.

O Governo Federal não possui um piso fixo de 

O projeto altera a Emenda Constitucional 29, não só investimento. A União destinará à saúde apenas o 

no que diz respeito ao subfinanciamento do SUS, mas correspondente ao valor empenhado ao orçamento 

também propondo que os recursos sejam aplicados em anterior, corrigido pela variação do PIB. 

conta vinculada, mantida em instituição financeira 
O autor da Emenda 29, o deputado estadual Carlos 

oficial, sob responsabilidade do gestor de saúde.
Mosconi (PSDB-MG), se pergunta se há uma justificativa 

plausível para os vetos, uma vez que o problema do A AMB precisa coletar 1,5 milhão de assinaturas, 

governo federal não é a falta de dinheiro, já que a União número correspondente a 1% do eleitorado nacional, 

bateu recorde histórico de arrecadação no país em distribuídos em pelo menos cinco estados (0,3% de 

2011, tendo essa chegado ao valor de quase R$ 1 cada um), e apresentar esse material à Câmara dos 

trilhão. Deputados. Dessa forma, ele poderá se transformar em 

um projeto de lei, e retomar o texto original da Emenda Segundo pesquisa realizada pela Organização 
nº 29, que preconizava a utilização de 10% do orçamen-Mundial de Saúde (OMS), realizada com dados de 2008 
to da União para a saúde.e divulgada em 2011, o Brasil está entre os 24 países do 

mundo que menos destinam recursos de seu orçamento  o formulário para assinar. 
para a saúde. Os resultados mostraram que o país 

Leia as instruções para assinar o projeto de iniciativa 
destina cerca de 4% de seu orçamento ao setor. No 

popular
Canadá, por exemplo, esse número chega a 17%. 

Atualmente, as famílias brasileiras gastam 30% a mais 

do que o poder público com a saúde. 

Baixe aqui

http://www.amb.org.br/teste/index.php?acao=mostra

_noticia&id=7613

Emenda 29 é vetada e AMB lança projeto de iniciativa popular

!FIQUE ATENTO

Necessita-se de médico pediatra plantonista, para superior completo em medicina com nível de especiali-

plantões em UTI Neonatal no Hospital Nossa Senhora da zação em pediatria já concluído ou em fase de conclusão 

Saúde em Diamantina/MG. Deverá possuir ensino (R2).

Atenção médico pediatra plantonista     

Mais informações:

� Dr. Cláudio: (38)8812-7750 ou 

� Dr. Sérgio: (38)8814-4294 ou 

� Dra. Ana Luiza: (38) 8818-0030 

claudiomagomes@hotmail.com

sergioantunessantos@hotmail.com

analuizamarcelo@oi.com.br

Excelente proposta de trabalho. Contrato com carteira assinada.     


