
!INAUGURAÇÃO

Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de Pediatria é inaugurado com sucesso
Foi inaugurado no dia 12 de pelo apoio que resultou na constru- vidas pelos vários comitês de 

janeiro o Centro de Treinamento da ção do centro. “Essa área possui especialidades da SMP”. Um dos 

Sociedade Mineira de Pediatria, em capacidade para uso simultâneo de cursos de mais sucesso dentre os 

cerimônia realizada às 20h. O evento 82 pessoas, e possibilitará a otimiza- ministrados pela Sociedade é o de 

contou com a presença de muitos ção dos cursos, que poderão ser mais Reanimação Neonatal. Durante o 

especialistas, além dos presidentes frequentes e melhores”, declarou ele. evento, José Sabino de Oliveira, 

da SMP, Paulo Poggiali, e da Paulo aproveitou a ocasião para presidente da Academia Mineira de 

Sociedade Brasileira de Pediatria, homenagear dois dos principais Pediatria e pioneiro na introdução de 

Eduardo da Silva Vaz. Segundo o envolvidos na concepção do local: cursos de reanimação, relatou como 

último, o centro é o primeiro do Marcela Damásio Ribeiro de Castro, o curso começou a ser dado em Minas 

modelo no Brasil, e servirá de diretora de Cursos de Reanimação da Gerais, e sugeriu que, a partir da 

exemplo para outras sociedades. SMP, e Carlos Magno Guerra Lages, construção do Centro, o estado se 

“Esse Centro é de extrema importân- diretor de Patrimônio da Sociedade. torne referência brasileira no 

cia para o pediatra, para que ele assunto. A ideia foi aplaudida por Segundo Marcela, foram quase 

sempre se atualize, aprenda mais, e todos os presentes, e Eduardo Vaz mil médicos formados nos cursos 

possa atender melhor as crianças e prometeu apoiá-la.ministrados pela SMP em 2011, além 

adolescentes do nosso Brasil”, de enfermeiros e auxiliares, e, com o O evento contou, também, com a 

declarou ele. O centro fica na rua Centro de Treinamento, o número participação do presidente da 

Grão Pará, número 85, 7º andar – deve crescer bastante. “Um lugar Associação Médica de Minas Gerais, 

bairro Santa Efigênia.  como esse nos permitirá, além de Lincoln Lopes Ferreira, de Ewaldo 

A cerimônia aconteceu no aumentar a frequência dos cursos Agrippino de Mattos Júnior, represen-

principal auditório do espaço, que que já ministramos, elaborar os tando o Sindicato dos Médicos de 

tem capacidade para 55 pessoas e nossos próprios. No ano que vem, Minas Gerais, e de Alcino Lázaro da 

ficou lotado. Paulo Poggiali foi o pretendemos abranger temas como Silva, representando o Conselho 

primeiro a falar, e agradeceu a todos trauma, além das atividades promo- Regional de Medicina.
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Ewaldo Agrippino de Mattos Júnior, do SINMED-MG, Eduardo da Silva Vaz, presidente da 
SBP, Paulo Poggiali, presidente da SMP, Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMMG e 
Alcino Lázaro da Silva, do CRMMG

Paulo Poggiali entrega placa comemorativa para Carlos Magno Guerra Lages e Marcela 
Damásio Ribeiro de Castro

Ewaldo Agrippino de Mattos Júnior, do SINMED-MG, Eduardo da Silva Vaz, presidente da 
SBP, Paulo Poggiali, presidente da SMP, Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMMG e 
Alcino Lázaro da Silva, do CRMMG

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


