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COMUNICADO

Prezado Pediatra,
A Sociedade Mineira de Pediatria inicia o ano

sentativa da especialidade no estado, os associ-

de 2010 com disposição e confiança para ampliar

ados têm a oportunidade de participar de cursos,

nossa comunicação com os pediatras, bem como

congressos e reuniões de atualização profissio-

para aumentar nosso quadro de sócios.

nal, com descontos que chegam a 100%. Além

A SMP possui três canais informativos

disso, o sócio pode fazer parte de campanhas de
saúde junto à sociedade civil, participar dos

principais:
=
O Boletim online mensal, que traz, além da

debates e das atividades realizadas pelos comi-

agenda estadual e nacional da pediatria, os

tês científicos, além de se informar sobre os

principais fatos que envolvem a especialidade e a

trabalhos de outras entidades médicas. Também,

instituição em Minas e os destaques relaciona-

têm acesso à parte restrita do site, com disponibi-

dos publicados na grande mídia.

lização de textos científicos e fórum de discus-

=
Jornal SMP Informa, impresso e de distri-

buição gratuita, que pode ser retirado na própria
sede da SMP e é distribuído para nossos sócios,
por meio do serviço de correios. De periodicidade
trimestral, nele é possível encontrar assuntos
sobre cursos e eventos promovidos ou apoiados
pela SMP com uma abordagem mais profunda,
agenda nacional e estadual, matérias sobre
assuntos relevantes para os pediatras e artigos

sões e, claro, fica por dentro do que acontece na
especialidade e na SMP, recebendo nossos
veículos informativos. Para se tornar sócio da
SMP, basta comparecer à sede da entidade, na
Associação Médica de Minas Gerais – Avenida
João Pinheiro, 161, Centro – Belo Horizonte. É
possível também fazer o cadastro pelo site da
SBP (www.sbp.com.br). Para mais informações,
entre em contato pelo telefone (31) 3224-0857 ou
pelo email secretaria@smp.org.br. Confira os

científicos.
=
Mensagens, comunicados ou teasers de

eventos, em situações específicas.
Para ter acesso aos nossos veículos de
comunicação, é preciso ser sócio da SBP/SMP e
ter sempre seu email atualizado em nosso cadas-

valores logo abaixo.
Em segundo lugar, a SMP convida os já
associados para um recadastramento de
emails. Para isso, basta enviar um email
(pelo qual você deseja receber as informações da SMP) para secretaria@smp.org.br.

tro. Por isso, a Sociedade vem, por meio desta

No campo “assunto”, coloque a palavra

carta, fazer dois convites.

“RECADASTRAMENTO”. O prazo é até 30 de

Primeiro, para que os pediatras mineiros se

março de 2010. Não deixe de participar! Essa

associem à SBP/SMP e mantenham em dia a

simples ação é de extrema importância para

anuidade. Além de fortalecer a entidade repre-

a divulgação de eventos e comunicados.

Valores Para Inscrição De Novos Associados
=
Novos Efetivos (com mais de 3 anos de formado) – R$ 270,00

Não esquecer de enviar cópia do Diploma de conclusão do curso de medicina e carteira do
CRM, caso a conclusão do curso de medicina seja no ano ou anterior a 2006.
=
Novos Aspirantes (com menos de 3 anos de formado) – R$ 140,00

Não esquecer de enviar cópia do Diploma de conclusão do curso de medicina e carteira do
CRM, caso a conclusão do curso de medicina tenha sido em 2007 ou após este ano
=
Novos Adjuntos (profissional não pediatra – médicos outras especialidades ou
demais profissionais da área da saúde) – R$ 140,00
Não esquecer de enviar cópia do Diploma de conclusão do curso de superior e Conselho ao
qual pertence.

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

