Boletim Eletrônico Informativo

Especial
Eleições SBP
11 de março de 2016 – ano XIV

Os candidatos Raquel Pitchon dos Reis (MG), 1ª vicepresidente; Ércio Amaro de Oliveira Filho (RS), presidente;
e Rejane Silva Cavalcante (PA), 2ª vice-presidente
A Chapa SBP Maior tem como objetivo ampliar o trabalho
para a valorização da profissão, partindo de conquistas
como a inclusão da Consulta de Puericultura no Rol da ANS
– um marco que queremos fazer chegar a cada canto do País.
Não descansaremos também até a vitória ser incorporada
pelo SUS, beneficiando a maioria dos pacientes.
Estaremos sempre vigilantes, como ocorreu com a visita
hospitalar, quando a AMB atendeu nossa solicitação e
reconsiderou o porte, agora definido em 2B, significando um
aumento de 31,8% na remuneração do pediatra em relação
ao anterior 2A.
Vamos reforçar as áreas de atuação da nossa especialidade, como fizemos, ao obter sucesso na criação da
Emergência Pediátrica, da Alergia e Imunologia Pediátrica e
de tantas outras. Defendemos também a criação da Área
Desenvolvimento e Comportamento, incrementando os
cursos que já vêm ocorrendo para a capacitação do pediatra.
Seremos incansáveis no trabalho para a implantação da
residência de três anos, com o novo currículo internacional elaborado com ativa participação da SBP e que é parâmetro para cerca de 50 países. Estamos cientes de que a
qualificação é também nossa defesa contra as absurdas
políticas de substituição do pediatra por outros profissionais.
Na educação continuada, vamos aperfeiçoar o acesso ao
conhecimento, com ferramentas como os Congressos
Virtuais, alargando sempre os horizontes de nossa educação
a distância. Ao mesmo tempo, daremos todo apoio aos
Programas tradicionais como a Reanimação Neonatal, o
PALS e ampliaremos os novos cursos, como o de Alergia e
Imunologia e o de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica,
o CANP. Investiremos em nossas publicações atuais e
criaremos a Editora da SBP.
Não abriremos mão também de nosso papel de instituição que realiza campanhas de grande repercussão, tem voz e
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Os candidatos Edson Ferreira Liberal (RJ), vice-presidente;
Luciana Rodrigues Silva (BA), presidente; e Clovis
Francisco Constantino (SP), vice-presidente
Caro Amigo Pediatra,
Apresento a vocês nossa chapa O PEDIATRA EM PRIMEIRO
LUGAR para as eleições da SBP, que ocorrerão no período de
31 de março a 4 de abril.
O nosso grupo vem há cerca de dois anos discutindo e
ouvindo colegas de todas as regiões do País com relação aos
seus anseios e necessidades. É necessário que nossa
Sociedade avance e amplie suas ações, descentralize suas
decisões, e possa colocar os pediatras e suas filiadas em maior
contato, conversando sobre as necessidades do mercado de
trabalho de cada região, sobre as estratégias da educação
continuada mais adequada, sobre a necessidade de ouvir de
modo sistemático as questões de cada estado para aumentar
a interlocução e a valorização dos nossos pediatras.
Queremos que os pediatras brasileiros conheçam nosso
grupo e analisem de modo crítico nossas propostas e nos
mandem sugestões. Nossas propostas podem ser acessadas
no site www.opediatraemprimeirolugar.com.br.
Lá, você também pode deixar sugestões a serem incorporadas em nosso programa de ação.
Há muito a avançar, e queremos tê-lo ao nosso lado nessa
caminhada. A SBP precisa ser mais efetiva nas lutas pela
valorização da especialidade e dos especialistas.
Estamos envolvidos na defesa de uma Pediatria melhor a
cada dia, fazemos questão de debater com mais profundidade todas as questões que envolvem o pediatra e a criança nos
dias atuais no nosso País. Temos de fazer a SBP mudar, se
modernizar e, em especial, colocar em todas as suas ações O
PEDIATRA EM PRIMEIRO LUGAR.
Aproveito e agradeço aqui toda a dedicação dos pediatras
que vêm trabalhando arduamente neste projeto! O trabalho
tem sido muito bom e com certeza estamos no caminho
certo, rumo à vitória, sem desqualificação e de modo
construtivo, engrossando as fileiras dos pediatras que
querem e merecem uma sociedade melhor, exercitando a
democracia!
Visitem e divulguem o site:
www.opediatraemprimeirolugar.com.br
Um abraço grande a todos

força para fazer uma lei, como a da licença-maternidade de
seis meses. Nosso objetivo é aprimorar cada vez mais a
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gestão da SBP, de maneira a torná-la ainda mais moderna e

Composição da Chapa:

cooperativa, com o Banco de Ideias e outras formas de
participação direta e interativa do associado.
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www.sbpmaior.com.br
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As eleições para a SBP serão realizadas exclusivamente
online no site www.votapediatra.com.br . O período de
votação vai de 31 de março a 04 de abril e o pediatra vota
com uma senha eletrônica que lhe será enviada pelo correio
e por e-mail. Para a troca e recuperação de senha e outras
informações, como calendário e regulamento das eleições, o
site www.votapediatra.com.br também tem as informações.
A programação das atividades da SMP está disponível no site
www.smp.org.br

