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editorial
“Alegria, disposição e responsabilidade”

Assumo hoje a presidência 
da Sociedade Mineira de 
Pediatria, para a gestão 
2009/2012, com alegria, 
disposição e a exata noção 
da imensa responsabilidade 
inerente a este cargo que 
tanto me honra. Responsa-
bilidade que, para mim, se 
torna maior quando penso 

nos 49 ex-presidentes que me antecederam, 20 
dos quais já falecidos, muitos outros atuando ainda 
e contribuindo com seu valor e experiência para o 
bem da criança e da Pediatria brasileiras.

Quando nasci, em 1951, os partos ainda eram 
feitos habitualmente em casa. Mal surgiam as pri-
meiras contrações uterinas anunciando o trabalho 
de parto, uma parteira era chamada às pressas. E 
o choro da criança invadia os corredores da casa, 
anunciando a presença de mais um herdeiro. E o 
obstetra e o pediatra? Esses só eram chamados 
quando havia complicações. Os médicos eram 
escassos, eram poucas as especializações, e o 
desenvolvimento científico e tecnológico ainda 
engatinhava. 

Daquela época até nossos dias, a medicina 
deu um enorme salto, inclusive a Pediatria, espe-
cialidade que se organizou em Minas em 28 de 
novembro de 1947, com a fundação da Sociedade 
Mineira de Pediatria que hoje, aos 62 anos, é 
uma das entidades médicas mais participativas e 
atuantes do estado. Somos hoje cerca de quatro 
mil pediatras em Minas e a SMP, obedecendo a seu 
estatuto, firmou-se, ao longo de todos estes anos, 
como importante agente de capacitação científica 
e, em especial, de defesa de um atendimento 
mais técnico e humanizado para as crianças e 
adolescentes do estado. 

A medicina entrou na minha vida desde garo-
to, quando frequentava a farmácia de um primo 
em Timóteo, minha cidade natal. Passava horas 
admirando as fascinantes prateleiras de remédios. 
Além disso, foi muito importante o exemplo dado 
pelos médicos do então Hospital Acesita, que 
atendiam à minha família. Minha mãe dizia que 
não se mudava de Timóteo para não abrir mão 
da segurança que nos passava aquela assistência 
médica. Dois tios médicos foram também exem-
plos positivos.

O desejo de ser pediatra surgiu naturalmente, 
no penúltimo ano de faculdade, quando o contato 
com a Pediatria deu-me a convicção de ser este 
o caminho profissional e de vida. Mas, preciso 
ressaltar o estímulo que significou a qualidade dos 
meus professores do Departamento de Pediatria 
da FMUFMG. E, de forma especial, o Professor 
José Silvério Santos Diniz, paradigma definitivo 
para minha opção pela pediatria.

A Residência Médica em Pediatria, em 
1976/77, no então Hospital Santa Mônica, ver-
dadeira escola de formação pediátrica e humana, 
com os preceptores Fausto Pacheco, José Silvério 
Santos Diniz, Francisco Pena, Cristóvão Xavier, Job 
da Matta, Cláudio Savoi e Madalena de Castro, 
reforçou minhas convicções.

Os primeiros plantões pós-residência, na 
Clínica Pequeno Príncipe, de tão competentes e 
dedicados pediatras, a experiência ambulatorial 
no SUCC Santa Mônica e Centro dos Chauffeurs 
abriram o caminho para minha atividade em con-
sultório e, a partir de 1980, no Hospital Mater Dei, 
centro de medicina, cultura e humanismo, onde 
a convivência com uma valorosa equipe, amiga, 
companheira e sábia, muito contribuiu para o meu 
crescimento pessoal e profissional.

Já na década de 90, estendia minhas ações 
além do consultório e hospital, ocupando um cargo 
na SMP, como diretor de publicações na gestão de 
Marília Makaaroon. Posteriormente, fui convidado 
por José Orleans da Costa para assumir a função 
de Secretário Geral, 2003-2006. Em seguida, vice-
presidente na gestão 2006-2009, com o presidente 
Fábio Guerra, que com sua capacidade de fazer 
bem muitas coisas ao mesmo tempo, conduziu de 
forma brilhante a SMP. 

E, em outubro último, mais que por mérito 
pessoal, talvez como consequência natural das 
funções que desempenhei na SMP, que geraram 
a responsabilidade para com a Sociedade e seus 
associados, fui eleito presidente para a gestão 
2009/2012, que hoje inicia. 

Mas foi também por acreditar na importância 
da prática pediátrica e na sua possibilidade de 
promover mudanças sociais fundamentais na 
nossa sociedade é que achei por bem aceitar esse 
grande desafio. Foi acreditando que podemos co-
laborar decididamente para melhor formação das 
futuras gerações, por meio de ações da SMP em 
parceria com a SBP e outras entidades de classe 
e governamentais, que aceitei essa incumbência. 
Foi por ter a certeza da participação dos pedia-
tras mineiros na nossa gestão, que me animei a 
entrar nessa empreitada e foi por saber que terei 
uma grande equipe atuando comigo, ajudando e 
aconselhando, que acreditei na possibilidade de 
liderar a nossa SMP.

Aproveito este momento para agradecer aos 
colegas pediatras pela confiança depositada em 
nossa chapa, com resultados de eleição expressivos. 
Essa disposição em votar demonstra a união dos 
pediatras mineiros em torno de um objetivo único: 
o fortalecimento da SMP e da especialidade. Essa 
participação aumentou substancialmente nossa 
responsabilidade, pois nos tornou representantes 
reais de todos os pediatras associados à Sociedade 
Mineira de Pediatria.

Ressalto a importância da participação dos 
colegas do interior, com número de votos bastante 
expressivo, tradução de sua vontade em participar 
ativamente dos destinos da nossa profissão. Por isso, 
pensamos em uma gestão que promova integração 
substancial com as Regionais da SMP, tanto para 
a educação médica continuada e descentralizada, 
como para a discussão e fortalecimento do movi-
mento de defesa profissional.

Aliás, um dos grandes desafios que se impõem 
à nossa gestão é a abordagem séria, madura e 
constante da defesa dos interesses profissionais do 
pediatra, em ação sintonizada com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, a AMMG, o CRM e o Sin-
dicato dos Médicos.

Já disse em outras ocasiões e repito que tenho 
uma perspectiva otimista para o pediatra brasileiro. 
A discussão da defesa profissional, desde questões 
da remuneração até as condições de trabalho, tem 
sido neste momento prioritária. De vários locais do 
país chegam notícias de justas conquistas ou da 
disposição de luta para obtenção das mesmas. 

O pediatra é um médico especial, sensível à 
causa das crianças e adolescentes, preocupado 
com a própria educação continuada, respeitado 
por todos, seguramente o que mais se aproxima do 
verdadeiro médico das famílias. A pesquisa séria 
realizada pela SBP, através do Instituto Datafolha, 
já demonstrou que as mães brasileiras querem 
seus filhos atendidos por pediatras. Temos, então, 
aliadas valiosas em todos os rincões do Brasil. 
Isto nos fortalece e estimula ações que devem ser 
precisas e contínuas. 

Sinto que a atuação conjunta com a SBP, CRM, 
a AMMG, os Departamentos de Pediatria de nossas 
faculdades de medicina e o Sindicato dos Médicos, 
sem abrir mão do apoio da mídia, do pleito pela 
atuação do Poder Legislativo e da sensibilização 
das várias instâncias do Poder Judiciário, é o ca-
minho para discutir e resolver as prioridades cuja 
solução culmine numa prática pediátrica eficiente, 
valorizada e feliz. Com o óbvio resultado da me-
lhoria e universalização da qualidade na atenção 
à criança brasileira.

O fortalecimento da Sociedade Mineira de 
Pediatria é essencial, através especialmente da 
associação de todos os pediatras de Minas Gerais, 
aos quais envio meu fraternal abraço. 

Muito obrigado

Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali
PRESIDENTE DA SMP

* Esse texto é um trecho do discurso de posse do presi-
dente Paulo Poggiali. Você pode encontrá-lo, na íntegra, 
no site da SMP: www.smp.org.br
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A diretoria da Sociedade Mineira de 
Pediatria, que cumpriu seu mandato em 
dezembro de 2009, foi empossada no dia 
07 de dezembro de 2006, na Associação 
Médica de Minas Gerais. Durante a reunião 
ampliada do diretório, em 24 de fevereiro de 
2007, foram apresentados os presidentes dos 
Comitês Científicos.

Dentre suas principais ações, é possível 
destacar a promoção e realização de cursos 
e eventos, apoio e participação em eventos 
científicos de outras entidades, campanhas, 
realização de cursos permanentes de capa-
citação profissional – Curso de Reanimação 
Neonatal e Curso de Reanimação Pediátrica 
– além de atuações da presidência: parti-
cipação efetiva nas reuniões do Conselho 
Superior da SBP (Foram 06 reuniões desde 
janeiro de 2007), atuação no VigilaSus 
desde sua criação, em 16 de setembro de 
2008, e participação no Conselho Curador 
da Fundação SBP.

Abaixo, listamos alguns dos eventos 
mais importantes realizados entre os anos 
de 2007 e 2009:

CAPTAçõES
• 11º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva 

Pediátrica, realizado em novembro de 2009
• 13º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia 

Pediátrica – a ser realizado em março de 
2010

• 11º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia 
em Pediatria – a ser realizado em abril de 
2010

• 67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria 
para Belo Horizonte – a ser realizado em agosto 
de 2010

CURSOS E EVENTOS
• Reunião Ampliada da Diretoria – na ocasião, 

foram apresentados diretores e presidentes dos 
Comitês Científicos da gestão

• Curso Emergências em Trauma na Infância e 
Adolescência

• I e II Fóruns da Academia Mineira de 
Pediatria

• Curso de Capacitação para Conselheiros 
Tutelares

• Reunião sobre Normas de Procedimento Padrão 
em Pediatria em Ubá/MG

• IV Curso de Atualização em Pediatria e Cirurgia 
Pediátrica – Regional Zona da Mata

• Colóquio de Pneumologia Pediátrica
• Jornada de Nutrição Pediátrica – Regional Zona 

da Mata e Regional Vale do Rio Grande

Gestão 2007-2009

Retrospectiva

• III, IV e V Jornadas Mineiras em Defesa da 
Amamentação

• I  S impós io  de Uso Rac iona l  em 
Antimicrobianos

• 02 Cursos de Oftalmologia para Pediatras
• Comemoração 60 anos da SMP
• Simpósio sobre Obesidade na Infância e 

Adolescência (lançamento do Manual sobre 
Obesidade da SBP)

• XX Jornada de Pediatria da Regional Vale do 
Rio Grande e da Disciplina de Pediatria da 
UFTM

• 02 Jornadas de Pneumologia Pediátrica
• Simpósio “O Adolescente e o Álcool”
• Simpósio de Neuropediatria
• I Simpósio de Otorrinopediatria: Doenças dos 

Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças
• Simpósio Mineiro de Oncologia e Cirurgia 

Pediátrica
• Jornadas dos Comitês de Saúde Escolar, 

Saúde Mental e Nefrologia Pediátrica
• XII Congresso Mineiro de Pediatria
• I Simpósio sobre Dificuldades Escolares e de 

Aprendizagem para Educadores
• XXI Jornada de Pediatria da Regional Vale 

do Rio Grande
• II Jornada Universitária de Amamentação 

(Uberaba)
• Reunião em Governador Valadares, com 

representantes de Governador Valadares, 
Teófilo Otoni e Ipatinga

• Encontro dos Pediatras da RMBH

EDUCAçãO CONTINUADA
• Curso de Reanimação Neonatal - 41 cursos 

durante os três últimos anos
• Curso de Reanimação Pediátrica - 07 cursos 

durante os três últimos anos (esteve parado 
por dois anos devido à confecção de um novo 
manual)

AçõES EM PARCERIA
• II Encontro de Otorrinopediatria do Hospital 

Mater Dei
• I Encontro de Alergia da SMP & SBAI-MG
• II EndoPed: Discutindo os Distúrbios do 

Crescimento – parceria com o Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Medicina da 
UFMG

• Simpósio de Terapia Intensiva Neonatal e 
Pediátrica do Hospital Mater Dei

• Jornada de Neonatologia (Comemoração 
dos 30 anos do Serviço de Neonatologia do 
Departamento de Pediatria do Hospital de 
Clínicas da FAMED/UFU)

Diretoria 2007/2009 “Muito trabalho e aprendizado nesses três anos”, conclui Fábio Guerra

DISQUE DIREITOS HUMANOS – Pediatra, ao atender crianças e adolescentes vítimas de agressão, 
não se omita! Disque 100 – o canal de denúncia de todo tipo de violação aos direitos humanos.

•  I Fórum de Ingestão de Produtos 
Cáusticos – parceria com a Sociedade de 
Gastroenterologia e Nutrição de Minas 
Gerais, Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva Regional Minas Gerais e Sociedade 
Brasileira de Hepatologia

• Seminário BH pelo Parto Normal – parceria 
com Secretaria Municipal de Saúde

• Seminário “Adolescência – Horizontes para a 
Saúde”, promovido pela Secretaria Municipal 
de Saúde – participação do Comitê de 
Adolescência da SMP.

• II Fórum de Ingestão de Produtos 
Cáusticos – parceria com a Sociedade de 
Gastroenterologia e Nutrição de Minas 
Gerais, Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva Regional Minas Gerais e Sociedade 
Brasileira de Hepatologia.

VALORIZAçãO PROFISSIONAL
• SMP manifesta-se contra o fechamento da 

UTI Neonatal do Lifecenter
• SOS Pediatria: participação em reuniões com 

outras entidades, como Sindicato dos Médicos, 
CRMMG, AMMG etc.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
• Participação de pediatras no programa 

Manhã da Globo, no quadro “Cuidando de 
Você” – participação que continua até hoje

• Saúde na Praça – Tema 2007: segurança 
infantil e prevenção de acidentes domésticos

• Reunião com a Secretaria de Saúde do 
Estado para discussão de medidas de 
combate à anemia ferropriva

• Saúde na Praça – Tema em 2008: segurança 
no trânsito, prevenção de acidentes 
domésticos e problemas respiratórios infantis

• Saúde na Praça - Tema em 2009: 
amamentação

COMUNICAçãO
• 189 entrevistas à imprensa
• 9 edições do jornal impresso SMP Informa
• 29 edições do boletim online
• Lançamento dos livros “Biografia dos 

Patronos” e “Biografia do Patrono Francisco 
Melo Franco”, da Academia Mineira de 
Pediatria

• Jornal Histórico dos 60 anos da SMP
• Inauguração dos painéis de fotos dos 

presidentes da SMP
• Reformulação do site da SMP



Nesta edição, o SMP Informa fez uma entre-
vista com o presidente da Sociedade Mineira 
de Pediatria, Paulo Poggiali. Ele encabeça a 
diretoria que estará à frente da Instituição até 
2012. Possuidor de uma grande experiência 
na política médica, Poggiali demonstra imen-
so otimismo e disposição para assumir essa 
responsabilidade. 

Quando o Sr. passou a fazer parte do cenário 
político da pediatria?
A primeira vez que ocupei um cargo na SMP foi 
na década de 90, como diretor de publicações. 
Posteriormente, fui convidado pelo Dr. José 
Orleans da Costa para assumir a função de 
Secretário Geral (2003-2006). Em seguida, 
vice-presidente na gestão 2006-2009, com 
o presidente Fábio Guerra. E, em outubro 
último, eleito presidente para a gestão que 
inicia em 11/12/2009.

E a presidência na entidade, por que  
surgiu?
Creio que naturalmente, como consequência 
das funções que desempenhei na SMP, que 
geraram a responsabilidade para com a So-
ciedade e seus associados. O respeito e apoio 
que recebo dos meus colegas pediatras muito 
me honra e torna necessária a dedicação às 
causas da pediatria.

O Sr. fez uma consulta aos pediatras mineiros 
sobre os seus anseios e expectativas. Qual 
o tema foi mais abordado e como o Sr. o 
tratará em sua gestão?
A consulta foi feita logo após a nossa eleição, 
por email, junto ao agradecimento que fiz 
pela confiança depositada em nossa chapa. 
Obtivemos resposta de pediatras de todas 
as regiões mineiras, com diversas sugestões 
que a diretoria eleita observará com toda 
atenção. E os temas mais abordados foram 
relacionados à condição de trabalho do pe-
diatra e às ações facilitadoras da formação/
educação médica continuada. São pontos 
aos quais nos dedicaremos desde o início da 
gestão. Aproveito para pedir aos associados 
que não têm recebido mensagens eletrônicas 
da SMP que atualizem seus emails junto à 
nossa secretaria.

E quanto à aproximação com pediatras do 
interior, como será sua atuação?
Pretendo um contato constante e profícuo 
com os colegas do interior, os quais têm 
muito a contribuir para a SMP. Nossa in-
tenção é a de incrementar o contato com 
as Regionais, com reuniões administrativas 
descentralizadas, sempre acopladas a 
eventos científicos que atendam à demanda 
dos pediatras do interior, muitas vezes com 
dificuldade para deslocamento à Capital. A 
ideia de criar novas regionais para facilitar 
a integração e participação dos pediatras 
mineiros é prioritária. Ouviremos as su-
gestões dos associados do interior para o 
planejamento do que será um novo mapa de 
regionais. O site da SMP, interativo, deverá 
ser também uma ferramenta valiosa para 
integrar e responder às dúvidas, discussões 
de casos clínicos, etc., viabilizando o contato 
com os especialistas dos diversos Comitês 
Científicos da SMP. Aliás, divulgando tam-
bém os telefones dos presidentes destes 
Comitês, facilitando o contato direto do 
pediatra de todos os municípios mineiros 
para a discussão e orientação nas situa-
ções de maior dificuldade diagnóstica ou 
urgência.

Como deverá ser sua relação com a 
SBP?
Uma atuação conjunta, mantendo a tradi-
ção de laços muito estreitos com a diretoria 
da SBP. Minas Gerais sempre teve expressiva 
participação em cargos, como presidência, 
assessoria, diversas diretorias e participação 
importante nos vários Departamentos Cien-
tíficos da SBP. A recente eleição do Prof. Joel 
Alves Lamounier para a Vice-presidência 
da Brasileira dignifica e acentua a total 
integração entre a SMP e a SBP.

Otimismo  
para o futuro

Pediatra, fortaleça a SMP.  
Filie-se e participe!
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Destaques 
da Gestão
60 anos da SMP – Em 2007, a Socie-
dade Mineira de Pediatria completou 
60 anos. Durante seis décadas, a insti-
tuição lapidou uma história repleta de 
realizações e conquistas. A festa dos 60 
anos foi marcada por homenagens aos 
fundadores e aos médicos que fizeram a 
história da entidade, um divertido show de 
mágica e um coquetel dançante para os 
associados. A solenidade aconteceu em 
10 de novembro de 2007, no auditório 
Oromar Moreira, no prédio da AMMG. 
Ainda em ocasião dos 60 anos da SMP, 
foi inaugurado o painel de fotos dos 
presidentes da Sociedade.

Reformulação do site – Em abril de 2008, 
a SMP publicou seu novo web site. O 
objetivo principal da reformulação deste 
importante veículo de comunicação foi 
facilitar e agilizar a relação entre a ins-
tituição e o público. Design mais limpo, 
organizado e moderno e maior possibi-
lidade de inserção de dados.

XII Congresso Mineiro de Pediatria – En-
tre 18 e 22 de abril de 2009 foi realizado 
o XII Congresso Mineiro de Pediatria, no 
Hotel Ouro Minas. Foram 32 eventos 
entre mesas redondas, mini conferências, 
conferências, apresentação de temas 
livres e simpósios satélites. Em 2009, o 
evento contou com a presença recorde 
de mais de mil pessoas.

Paulo Poggiali

entrevista
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SMP
“Esta publicação recebeu patro-
cínio de empresas privadas de 
acordo com a Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos 
para Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância, Bicos, Chupetas 
e Mamadeiras”. “Compete de 
forma prioritária aos profissionais 
e ao pessoal de saúde em geral 
estimular a prática do aleitamento 
materno exclusivo até os seis 
meses e continuando até os dois 
anos de idade ou mais”. Portaria 
nº 2.051 de 8 de novembro de 
2001 – MS.
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Um sorriso nem tão simples assim
Quem vê uma criança sorrindo não consegue conter a alegria. 

Há crianças, entretanto, que por deformidades faciais têm privado 
seu direito de se sentir incluída e socializada, gerando um quadro 
de rejeição, baixa auto-estima e exclusão.

Uma organização médica mundial, denominada Operation 
Smile, composta por voluntários de todo o mundo, se ocupa em 
tratar crianças com fissuras lábio palatais e demais deformidades 
faciais. Atualmente, ela realiza programas em 51 países e um deles 
é o Brasil e já tratou mais de 130 mil crianças.

A pediatra Marcela Damasio Ribeiro de Castro, diretora dos Cur-
sos de Reanimação Neonatal e Reanimação Pediátrica da SMP, faz 
parte dessa organização desde 2006, quando foi credenciada pela 
Operation Smile. Dentro do programa de voluntariado, Marcela atua 
como pediatra intensivista ou pediatra, em função da necessidade. 
Hoje, com a experiência de muitos programas, também ajuda a 
treinar e credenciar novos candidatos.

“O mundo produziu tanta riqueza e conhecimento nos últimos 
séculos. É inconcebível imaginar que tantas pessoas e crianças vivam 
alijadas disso. Quando as pessoas se unem, seu poder de fazer e 
transformar é muito grande. No final, a sensação é de otimismo, 
harmonia, paz”, é o que Marcela responde quando perguntada 
sobre como se sente ao saber que pode mudar a vida de tantas 
crianças.

Como resultado desse trabalho voluntário tão expressivo, no dia 18 
de outubro de 2009 Marcela recebeu o prêmio Excellence in Pediatrics 
Award 2009, durante a Conferência Anual da Academia Americana 
de Pediatria, em Washington. Anualmente, a organização premia 
um pediatra, um anestesista e um cirurgião que tenham se desta-
cado em trabalhos humanitários e voluntários em prol da infância. 
Marcela é a primeira médica brasileira a receber tal homenagem, 
graças ao seu empenho e dedicação na Operation Smile. 

profissionais de destaque

“Fui surpreendida com o prêmio e só posso pensar que a me-
dicina tem sido muito generosa comigo, me proporcionando uma 
maravilhosa interface com o mundo”, conclui a pediatra. Marcela 
destaca, por fim, que a Operation Smile tem planos importantes para 
o programa Operação Sorriso do Brasil, e ressalta a importância da 
participação voluntária: “A sociedade se faz mais audível e respeitada 
quando é capaz de mobilizar pessoas, reunir talentos e recursos e 
atuar de forma prática e transformadora”, finaliza. Para saber mais 
sobre a Operation Simle, acesse www.operationsmile.org.br

Marcela Damásio: “De fato, a correção de uma deformidade facial 
pode mudar a vida de uma criança”



Gestão 2009-2012

A nova diretoria da Sociedade Mineira 
de Pediatria foi empossada no dia 11 de 
dezembro de 2009, na Associação Médica 
de Minas Gerais. A cerimônia começou com 
a assinatura do Termo de Posse. Primeiro, 
Paulo Poggiali, presidente eleito para a 
gestão 2009/2012, assinou o documento 
e, logo em seguida, os demais membros 
da diretoria.

Fábio Guerra foi o primeiro a discursar. 
Começou sua fala lembrando que, há três 
anos, estava naquele mesmo lugar em uma 
situação bem parecida, – se referindo à 
sua posse – cheio de medos, expectativas e 
pensamentos. Ressaltou o quanto foram gra-
tificantes os três anos de trabalho, dedicação 
e aprendizado e quão grande é a responsa-
bilidade de representar um grupo tão seleto. 
“Mas para mim, nunca foi um fardo, e sim 
algo prazeroso, no qual contei com a ajuda 
de várias pessoas”, conclui Fábio.

No meio da sua fala, Fábio Guerra apre-
sentou um power point, chamado por ele de 
“prestação de contas”, no qual listava os 
principais feitos da SMP nos últimos três anos. 
Depois, agradeceu a todos os que estiveram 
com ele e o ajudaram na sua caminhada 
como presidente da SMP. Com uma placa, 
homenageou a diretoria executiva e terminou 
seu discurso com um clipe de fotos da SMP. Na 
placa, lia-se: “A presidência e os pediatras da 
Sociedade Mineira de Pediatria agradecem 
seu empenho e participação como (cargo) 
na gestão 2006-2009. Sua participação 
foi fundamental para alcançarmos nossas 
realizações. Nossos agradecimentos. Fábio 
Augusto de Castro Guerra - Presidente da 
Sociedade Mineira de Pediatria - Dezembro 
2009”. 

Depois de Fábio Guerra foi a vez de Guy 
Freire Jannotti, Presidente de Honra da ges-
tão 2007/2009, discursar e passar o cargo 
para Navantino Alves Filho. No seu texto, 
lembrou que três anos atrás substituía Ênio 
Leão, cuja presença ficou marcada naquela 
cadeira. Além disso, resgatou um pouco de 
sua história dentro das entidades médicas 
e desejou felicidades a Navantino, cuja 
trajetória vitoriosa ele acompanhou. Por fim, 
disse ter certeza do excelente trabalho que 
será feito pela nova gestão, por conhecer o 
trabalho de Paulo Poggiali.

“Vai ser difícil suceder você” foram as 
palavras usadas por Navantino, que discursou 
logo em seguida, para iniciar sua fala. No 
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mais, falou que foi um grande prestígio ter 
participado da gestão de Fábio Guerra, a 
quem disse ter aprendido a respeitar profun-
damente, assim como a Paulo Poggiali e suas 
filhas – “excelentes alunas da Faculdade de 
Medicina”, completa. No final, agradeceu 
o convite para ser Presidente de Honra da 
nova gestão e fez questão de ressaltar sua 
disposição para ajudar no que for preciso.

Quem encerrou a cerimônia foi Pau-
lo Poggiali. Emocionado, agradeceu a 
presença de todos, especialmente de sua 
mãe. Em sua fala, Poggiali afirmou estar 

imensamente feliz e animado com a nova 
responsabilidade que, segundo ele, torna-
se ainda maior ao pensar nos 49 grandes 
nomes que o precederam na cadeira de 
presidente da SMP. Depois disso, fez um 
breve histórico de sua carreira profissional 
e agradeceu a todos aqueles que votaram e 
depositaram confiança na chapa eleita. Após 
fazer uma homenagem a Navantino Alves 
Filho, terminou seu discurso ressaltando a 
importância do fortalecimento da SMP. A 
cerimônia foi encerrada com um coquetel 
ao som da banda Vil Metal. 

Na abertura da cerimônia, ocorreu a assinatura do Termo de Posse pelo novo presidente Paulo Paggiali 
(acima). Fábio Guerra, em seu discurso, apresentou uma retrospectiva da sua gestão (em baixo)

Durante a Cerimônia, foram 
apresentados os presidentes dos 
Comitês Científicos

Navantino Alves Filho é o novo Presidente de Honra da 
SMP. Fábio Guerra assume agora a Diretoria de Assuntos 
Profissionais, além de fazer parte do Conselho Fiscal


