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!CONGRESSO

Mais de mil médicos e estudantes de medicina 

lotaram o Centro de Eventos do Ourominas Palace 

Hotel, entre os dias 18 e 22 de abril. Vindos de várias 

cidades de Minas e até mesmo de outros estados, os 

inscritos tiveram a oportunidade de participar de 32 

eventos, entre mesas redondas, mini conferências, 

conferências, apresentação de temas livres e 

simpósios satélites. Os cursos pré-congresso 

também tiveram muito êxito: foram mais de  400 

alunos congregados no sábado e no domingo que 

anteciparam o evento.

Na solenidade de abertura, o presidente do XII 

Congresso, Paulo Poggiali, deu as boas vindas aos 

presentes, destacou o número recorde de 

congressistas e falou da importância do II Fórum da 

Academia Mineira de Pediatria, evento aberto ao 

público leigo, que tratou de temas de interesse geral e 

que aconteceu paralelamente ao Congresso. O 

XII Congresso Mineiro de Pediatria e II Fórum da AMP: Sucesso Total

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

!OPORTUNIDADE

Academia Mineira de Pediatria 

Estão abertas, até o dia 15 de junho, duas vagas 

para acadêmicos titulares da Academia Mineira 

de Pediatria, ocorridas  em decorrência dos 

falecimentos dos acadêmicos Archimedes 

Theodoro e Lincoln Marcelo Silveira Freire, 

ocupantes das cadeiras nºs 9, Patrono Elmo 

Perez dos Santos, e  20, Patrono Humberto de 

Oliveira Ferreira, respectivamente. Mais 

informações podem ser obtidas no site  

, onde o edital está publicado.www.smp.org.br

Vagas para Acadêmicos Titulares

Academia Brasileira de Pediatria 

A Academia Brasileira de Pediatria anuncia, 

através de edital publicado nos sites 

 e , a abertura 

da vaga da cadeira nº 13, do patrono Álvaro 

Aguiar,  no quadro de Acadêmicos Titulares. Os 

interessados em participar do processo podem 

entrar em contato com a Sra. Daniela Melo, nos 

telefones: (21) 2245-3083 - (21) 2557-2543

Ou pelo e-mail 

www.sbp.com.br www.smp.org.br

abp@sbp.com.br

presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Fábio 

Guerra, também elogiou o alto nível do Congresso e 

agradeceu a participação das várias pessoas que, 

durante um ano, se desdobraram para o evento fosse 

realmente um sucesso.

Leia mais detalhes a respeito do XII Congresso 

Mineiro de Pediatria e do II Fórum da Academia 

Mineira de Pediatria na edição de abril do jornal da 

SMP.

!LANÇAMENTO

Geração Digital é o nome do livro lançado no final do mês de março em Porto Alegre, pela editora 

Vieira Lent, e no início de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro. A produção mostra situações que 

acontecem quando as crianças e os adolescentes são 

introduzidos nesse mundo virtual, que evolui tão rapidamente. 

Além disso, é uma fonte segura de dicas para pais, professores e 

outros adultos que querem aprender a lidar e a se comunicar com 

essas crianças, fazendo com que elas tenham uma vida saudável 

apesar da digitalização do universo. A obra foi escrita por 

profissionais de várias áreas, entre eles: Susana Graciela Bruno 

Estefenon e Evelyn Eisenstein, pediatras e hebiatras, também 

organizadoras do livro, e Marco Antônio Chaves Gama, membro 

do Comitê de Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria. 

Para adquirir o livro, procure na Livraria da Travessa, em BH. O 

valor é R$36,00.

Infância Moderna

Alison Fran

A “SBP Ciência”, revista eletrônica da 

Sociedade Brasileira de Pediatria, foi lançada 

em Belo Horizonte, no último dia 19 de abril, 

durante a abertura o XII Congresso Mineiro de 

Pediatria. Destinada aos associados, a revista 

científica tem o seu conteúdo voltado para as 

práticas pediátricas e pode ser acessada pelo 

site www.sbp.com.br/sbpciencia e também 

pelo celular.  

O acesso é livre e sem custo para os 

associados, mediante uma senha própria. A 

Revista Eletrônica SBP Ciência 

produção da revista, que conta com o apoio da 

Nestlé, é realizada pelo escritório da 

Sociedade em Belo Horizonte, com a equipe 

da Bibliomed – empresa também responsável 

pela parte técnica do portal. “A SBP Ciência, 

certamente, terá a mesma importância 

científica do Jornal da Pediatria, considerado 

o melhor veículo científico do setor na América 

Latina”, finaliza José Sabino de Oliveira, 

coordenador dos Departamentos Científicos 

da SBP e participante do projeto da revista. 

!AGENDA

De 14 a 16 de maio de 2009, no Centro de Convenções da Cidade Nova, Rio de Janeiro / RJ. 

Informações e inscrições: Nity Eventos (21) 2717-9408 ou pelo site www.consoperj.com.br

CONSOPERJ - IX Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro: 
“Saúde e Educação: A Pediatria que faz a diferença”

De 14 a 16 de maio de 2009, em São Paulo 

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022-1247 ou pelo site  www.nutroped2009.com.br

2° Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

De 28 a 30 de maio de 2009, no Expocuritiba, Curitiba / PR

Informações: www.jz.com.br/congressos/2009/neonatologia/pt/index.php

IV Congresso Internacional de Neonatologia

29 e 30 de maio de 2009, na Associação Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte / MG. 

Convidado internacional: David L. Skaggs – Childrens Hospital Los Angeles - USA 

Informações e inscrições: (31) 3243-7117 / (31) 9921-7117 ou através do e-mail 

 deborah.incomum@gmail.com

VI TROIA - Congresso de Trauma Ortopédico Infantil

29 e 30 de maio de 2009, no Hotel Dayrell, Belo Horizonte / MG

Informações: (31) 3222-7266 / (31) 3222-7288, através do e-mail  

ou pelo site   

secretaria@icaroeventos.com.br

www.simposio2009ccihhc.com.br

IX Simpósio de Prevenção e Controle de Infecções
“Prevenção e Controle de Infecção Relacionada 

à Assistência à Saúde: Novo Paradigma”

De 04 a 06 de junho de 2009, no Centro 

Educacional e Administrativo (CEA) da UFTM 

(Universidade Federal do Triângulo Mineiro), 

Uberaba / MG 

Informações e inscrições:   

/    

cgobbo@terra.com.br

carla_cardoso@hotmail.com

kellenkb@terra.com.br

XXIª Jornada de Pediatria da 
Regional Vale do Rio Grande

De 10 a 13 de junho, em Campinas / SP

XX Congresso Brasileiro 
da ABENEPI

De 11 a 13 de junho de 2009, em São Paulo 

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site www.pneumoped2009.com.br

12° Congresso Brasileiro de 
Pneumologia Pediátrica

mailto:info@meeting.com.br
http://www.smp.org.br
http://www.sbp.com.br
http://www.smp.org.br
mailto:abp@sbp.com.br
http://www.consoperj.com.br
http://www.nutroped2009.com.br
http://www.jz.com.br/congressos/2009/neonatologia/pt/index.php
mailto:deborah.incomum@gmail.com
mailto:secretaria@icaroeventos.com.br
http://www.simposio2009ccihhc.com.br
mailto:cgobbo@terra.com.br
mailto:carla_cardoso@hotmail.com
mailto:kellenkb@terra.com.br
http://www.pneumoped2009.com.br

	Página 1

