
Uma das primeiras reuniões da presidente Raquel 
Pitchon neste seu início de mandato foi com o diretor de 
redação, divulgação e comunicação da SMP, Cássio Ibiapina 
e a jornalista Vilma Fazito, responsável pela execução dessa 
comunicação. A presidente abriu a reunião falando da 
importância do assunto e a necessidade de continuar 
mantendo atualizadas as mídias da Sociedade Mineira de 
Pediatria para que haja um interesse cada vez maior do 
pediatra pela entidade que o representa: “Sabemos que é 
necessário dar satisfação do que estamos fazendo pela 
entidade e ao mesmo tempo precisamos mobilizar os 
colegas para participarem das nossas ações. A comunicação 
é essencial para que isso ocorra”, diz a presidente. 

Foi feita uma análise da mídia interna da SMP e o que é 
necessário para melhorá-la:

1) Jornal SMP Informa - pelo menos no ano de 2013 será 
mantido o jornal impresso. A presidente discorda da 
proposta de transformá-lo em jornal online, a ser disponibili-
zado no site. Segundo ela, manusear o jornal físico é mais 
fácil, pois as pessoas estão com excesso de informação 
online. O SMP Informa do primeiro quadrimestre deverá 

perguntas e respostas, deverá ser feito um levantamento de circular no dia 1º de abril porque nele constará a programa-
todas as perguntas que entraram no site de 2010 a 2012 e ção do Simpósio de Doenças Respiratórias da SMP, a ser 
as respostas que foram dadas também no mesmo período. A realizado nos dias 19 a 20 de abril. 
ideia, segundo Raquel Pitchon, é ter um diagnóstico do que 

2) SMP Últimas Notícias – boletim online – distribuído via deixou de ser respondido no período. 
email e disponibilizado no site - passa a ter circulação 

5) Redes sociais – um assunto a ser estudado também quinzenal regular, saindo sempre nos dias 15 e 30 de cada 
no ano próximo. A SMP deverá entrar ou não para uma rede mês. Continuará a reportar as últimas notícias da entidade e 
como o facebook, por exemplo? Quais as vantagens da será dirigido a todos os sócios da SMP, além da imprensa, 
utilização desse tipo de comunicação? Essas e outras entidades afins, SBP e filiadas.
perguntas deverão ser respondidas oportunamente, 

3) Comunicados, teaser ou banners – informações segundo a presidente Raquel Pitchon.
rápidas sobre assuntos que irão acontecer, um evento, por 

O diretor Cássio Ibiapina participará diretamente com a exemplo – serão divulgados no boletim online e somente em 
presidente Raquel Pitchon no setor da comunicação, 

último caso serão disparados separadamente para os emails 
sugerindo pautas e matérias para a mídia interna e também 

dos pediatras. Isso para evitar caixas muito cheias. 
a externa, fazendo as revisões dos textos e das artes das 

4) Site – O site continuará sendo mantido diariamente peças gráficas. “Comunicar é uma arte e fundamental para 
com novas informações pela VFazitto no que   tange ao um bom exercício da pediatria. Devemos sempre usar os 
público externo. A parte restrita de responsabilidade da meios de comunicação como aliados para informação e 
diretora de Informática, Priscila Ferri, deverá passar por divulgação das atividades da SMP. E, como dizia uma dos 
uma inovação a ser estudada ainda pela diretora, juntamen- mestres da comunicação no Brasil, o velho guerreiro 
te com a presidente, o diretor de redação, Cássio Ibiapina e Abelardo Barbosa, o Chacrinha: Quem não se comunica, se 
a VFazitto. Quanto à parte restrita do site, em especial a de trumbica!”, finaliza Ibiapina. 
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Nova diretoria conversa sobre a comunicação da SMP  
!COMUNICAÇÃO TRIÊNIO 2012-2015

A nova diretoria da SMP, presidida por Raquel Pitchon, 03/12/12: Maria do Carmo Mello, vice-presidente da 
não esperou janeiro para começar seu mandato. Mesmo SMP, representou a instituição na reunião do Conselho 
antes de tomar posse, em 06 de dezembro, a diretoria vem Científico da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). 
realizando algumas reuniões e participando de ações para Ela apresentou a proposta da Pediatria de participar de 
planejar a gestão 2012-2015: reuniões multidisciplinares sobre o tema “Imunizações em 

crianças, idosos e pacientes especiais (grávidas, imunossu-01/11/12: Reunião de Diretoria da SMP. Foram discuti-
premidos, pós-transplante)”. A data provável para essa dos diversos assuntos, entre eles, que o funcionamento e 
reunião em 2013, é dia 14 de setembro; organização do Centro de Treinamento da instituição serão 

verificados pelo secretário geral da SMP, Oswaldo Trindade; 11/12/12: Reunião com os pediatras e acadêmicos da 
que laboratório ABBOTT deseja reunião com a diretoria da Academia Mineira de Pediatria, José Sabino de Oliveira e 
SMP a respeito de ferramenta específica da área de informá- Navantino Alves Filho, sobre as ações conjuntas entre SMP 
tica e instrução; organização da posse da nova diretoria, que e AMP para o próximo ano;
aconteceu em 06 de dezembro; e apresentação da jornalista 17/12/12: Os presidentes do Comitê de Reanimação 
Vilma Fazito, responsável pela assessoria de comunicação Neonatal, Márcio Pablo Pires e Vanessa Zákia, representa-
da SMP; ram a SMP na mesa redonda “Avaliação da situação da 

28/11/12: Reunião de Diretoria da SMP. O principal saúde e da atenção perintal em BH, avanços e desafios – 
assunto dessa reunião foi a definição da data do Simpósio ações em curso e propostas para 2013”, da Secretaria 
Mineiro de Doenças Respiratórias em Pediatria, que vai Municipal de Saúde. Eles participaram da oficina “Redução 
acontecer nos dias 19 e 20 de abril de 2013; da Mortalidade Materna, Fetal e infantil em Belo Horizonte”; 

30/11/12: Reunião com o presidente da Sociedade 18/12/12: Participação da vice-presidente da SMP, 
Brasileira de Pediatria (SBP), Eduardo Vaz, em Belo Maria do Carmo Mello, no lançamento do projeto de 
Horizonte, com a presença de Paulo Poggiali. O objetivo do Telemonitoramento de UTI Neonatal pelo secretário estadu-
encontro foi o planejamento das atividades para 2013; al de saúde, Antônio Jorge de Souza Marques. 

!AGENDA DA PRESIDENTE E DIRETORIA EXECUTIVA

A primeira reunião do ano com Cássio Ibiapina, 
Raquel Pitchon e Vilma Fazito

Simpósio de Doenças Respiratórias da SMP

Local: Belo Horizonte, MG.

Data: 19 e 20 de abril 2013 

!AGENDA 2013 - ESTADUAL

Simpósio de Vacinas

14º Congresso Brasileiro de Ensino

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança /

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em Pediatria/

2º Encontro da Liga de Pediatria

Local: Recife/PE

Data: 10 a 13 abril

Local: Brasília/DF

Data: 01 a 04 de maio

Local: São Paulo/SP

Data: 29 a 31 de maio de 2013

Local: Curitiba/PR

Data: 08 a 12 de outubro

Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica

Congresso Brasileiro de Pediatria /Otorrinolaringologia Pediátrica / Reumatologia 

Pediátrica

!AGENDA 2013 - NACIONAL

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


