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!OPORTUNIDADE

O Presidente da Comissão Eleitoral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Clóvis José Vieira da Silva, usando das 

atribuições que lhe confere o parágrafo único, do artigo 34, do Estatuto Social da Associação convoca todos os 

associados a participarem da Assembléia Geral para a realização das eleições da diretoria do triênio 2010/2012, 

que será realizada de acordo com o calendário abaixo:

Eleições SBP - Edital de Convocação

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

!COMUNICADO

O Conselho Regional de Medicina de Minas 

Gerais já iniciou o processo obrigatório de 

recadastramento dos médicos de todo o estado, 

de acordo com a resolução do CFM 1827/2007. O 

prazo máximo para o recadastramento é 11 de 

maio de 2010. O processo consiste em três 

etapas: na primeira, o médico deve preencher o 

formulário produzido pelo CFM, acessado através 

do hotsite  

ou no site do CFM: . Na 

segunda etapa, deve ser feito o agendamento 

para a entrega dos documentos requisitados e 

para a coleta da assinatura. O agendamento pode 

www.crmmg.org.br/recadastramento

www.portalmedico.org.br

Médicos, façam o recadastramento geral no CRMMG

ser feito pelo site , pelo 

e-mail  ou pelos telefones 

(31) 3248-7703/ 7711/ 7713. Por fim, a terceira 

etapa começa após o médico receber o aviso do 

CRMMG informando que a carteira está pronta. A 

partir daí, deve-se comparecer à sede do 

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais 

ou em umas das delegacias regionais para retirar 

a nova cédula de identidade médica. 

Para obter as instruções e esclarecer dúvidas a 

respeito do recadastramento, entre no site 

 ou mande 

um e-mail para .

www.crmmg.org.br/agenda

agenda@crmmg.org.br

www.crmmg.org.br/recadastramento

recadastramento@crmmg.org.br

!LANÇAMENTO

A falta de apetite das crianças é um tema 

preocupante , gerador de inúmeras 

frustrações e angústias. Esse livro, escrito 

por Adolfo Paulo Bicalho Lana, discute e 

apresenta algumas soluções sobre o tema. 

A produção é ind icada para pa is , 

nutricionistas, pediatras e psicólogos. 

Adolfo Paulo Bicalho Lana é pediatra, 

m e s t r e e m m e d i c i n a p e l a U F M G , 

especialista em amamentação pela IBLCE, 

membro do Departamento Científico de 

Aleitamento Materno da SBP e pesquisador. 

O livro pode ser adquirido na Coopmed e na 

Iterminas. O valor é de R$ 30,00.

!AGENDA

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

Data
 

Atividade
 

01/06 – 31/07/2009
 

Período para quitação do associado.
 

01/06 – 30/08/2009

 

Período para inscrições das chapas.

 

03/10 – 20/11/2009

 

Período de votação pelo correio.

 

21/11/2009

 

Apuração dos votos.

 

Academia Mineira de Pediatria Academia Brasileira de Pediatria 

Estão abertas, até o dia 15 de junho, duas vagas A Academia Brasileira de Pediatria anuncia, através 

para acadêmicos titulares da Academia Mineira de de edital publicado nos sites  e 

Pediatria, ocorridas em decorrência dos falecimentos , a abertura da vaga da cadeira nº 

dos acadêmicos Archimedes Theodoro e Lincoln 13, do patrono Álvaro Aguiar, no quadro de 

Marcelo Silveira Freire, ocupantes das cadeiras nºs Acadêmicos Titulares. Os interessados em participar 

9, Patrono Elmo Perez dos Santos, e 20, Patrono do processo podem entrar em contato com a Sra. 

Humberto de Oliveira Ferreira, respectivamente. Daniela Melo, nos telefones: 

(21) 2245-3083
Mais informações podem ser obtidas no site  

(21) 2557-2543
, onde o edital está publicado. Ou pelo e-mail 

www.sbp.com.br

www.smp.org.br

www.smp.org.br abp@sbp.com.br

Vagas para Acadêmicos Titulares

!TALENTOS MÉDICOS

Até o dia 30 de junho, médicos de todo o estado 

podem se inscrever para o “Show de Talentos 

Médicos 2009”. Promovido pela AMMG, o evento 

será no Music Hall, no dia 29 de agosto de 2009, a 

partir das oito da noite. O objetivo do show é 

divulgar e incentivar os trabalhos culturais da 

classe médica. O regulamento do “Show de 

Talentos Médicos” pode ser consultado no hotsite 

. Podem se 

inscrever talentos individuais, duplas ou bandas 

que tenham, pelo menos, um médico. Após 

www.showdetalentosmedicos.com.br

Medicina e Arte

preencher a ficha de inscrição no site, o inscrito 

deve enviar um arquivo de áudio de sua 

performance (máximo de 5 MB) e uma foto em 

baixa resolução. Ser sócio quite da AMMG é 

requisito básico para a inscrição. Os pré-

selecionados para o show serão avisados até o 

dia 20 de julho. A apresentação do dia 29 de 

agosto é aberta ao público e os ingressos serão 

vendidos, com antecedência, na AMMG e no 

Music Hall. Mais informações pelo telefone (31) 

3247-1608.

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

Dias 21 e 22 de agosto de 2009, na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em Belo 

Horizonte - MG

X Congresso Mineiro de Pneumologia e V Jornada 
de Pneumologia Pediátrica

De 02 a 04 de julho de 2009, no Centro de eventos da PUC/RS, em Porto Alegre - RS 

Informações: http://www.ccmeventos.com.br/pediatria2009

II Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

De 27 a 29 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.simposioreanimacao2009.com.br

3° Simpósio de Reanimação Neonatal

Dias 04 e 05 de outubro de 2009, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

XXII Congresso Latinoamericano de Oncologia Pediátrica

De 08 a 12 de outubro de 2009, em Brasília - DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.cbpediatria2009.com.br

34° Congresso Brasileiro de Pediatria

De 09 a 11 de outubro de 2009, em Brasília – DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.otorrinoped2009.com.br

6° Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia Pediátrica

De 09 a 11 de outubro de 2009, em Brasília - DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.reumatoped2009.com.br

7° Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica

De 03 a 07 de novembro de 2009, em Belo Horizonte - MG

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.ctip2009.com.br

11° Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica

De 18 a 22 de novembro de 2009, no Buenos Aires Hotel e Convention Center

Informações: www.sap.org.ar

6° Congresso Mundial de Infectologia Pediátrica

Meu Filho Não Come
Como Prevenir. Como Evitar.

Centro de Saúde Amigo 
da Criança

O l iv ro , vo l tado espec ia lmente para 

profissionais da saúde em geral, aborda as 

questões relativas à amamentação e enumera 

20 es t ra tég ias para a promoção do 

aleitamento materno nos centros de saúde. Os 

autores são: Doutor Joel Alves Lamounier, 

Professor Titular de Pediatria da Faculdade de 

Medicina da UFMG, Doutor em saúde Pública 

pela Universidade da Califórnia, Coordenador 

do programa de pós-graduação em Ciências 

da Saúde da Faculdade de Medicina da 

UFMG, membro do Departamento de 

Aleitamento Materno e de Nutrologia da SMP; 

e Doutor Adolfo Paulo Bicalho Lana, pediatra, 

Mestre em medicina pela UFMG, especialista 

em amamentação pela IBLCE, membro do 

Departamento Científico de Aleitamento 

Materno da SBP e pesquisador.  A produção é 

vendida na Coopmed e na Interminas, pelo 

valor de R$ 40,00.
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