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Somiti marca presença em Seminário
Rogério de Castro Pereira, presidente da Somiti, e José Sabino
de Oliveira, vice-presidente, participaram do 1º Seminário de
Urgência da Faculdade de Medicina da UFMG, realizado na última
terça-feira, dia 5 de maio. O evento contou com a participação de
Ênio Pietra e Paula Martins como moderadores.

SBACV-MG promove evento esportivo

Maio
08 e 09
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
15 E 16
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
15 E 16
ACLS - Pouso Alegre/Grupo CRM-MG

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular –
Regional Minas Gerais realizará a 1ª Corrida e Caminhada da
SBACV-MG: “Circulando para a vida”, no dia 23 de maio, domingo.
As atividades serão realizadas na praça Iris Valverde, no bairro
Belvedere, entre as 8h e 11h. A campanha visa promover um
evento esportivo estimulando hábitos de vida saudáveis.

20 a 22

O evento é destinado a angiologistas,
cirurgiões vasculares, familiares e amigos. O
local receberá tendas de apoio, espaço zen e
banheiros, e serão oferecidas, ao final do
evento, premiação e confraternização aos
participantes. A inscrição é gratuita, sendo
apenas solicitado aos participantes que levem
leite em pó ou farinha láctea para serem
doados à entidade “Creche Tia Dolores”,
instituição de confiança da diretoria da
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
que trata de crianças com paralisia cerebral.

PVMA - Muriaé

Título de Especialista: inscrições até
dia 15
Não se esqueça! Termina no dia 15 de maio o prazo para as
inscrições às provas de título de especialista para profissionais
formados há mais de 15 anos e que exerçam a função de
intensivista por, pelo menos, oito. O exame será realizado nos
dias 26 e 27 de junho, em São Paulo. Inscreva-se no site
www.amib.com.br!

4ª Jornada Integração Somiti – Zona da Mata - Muriaé
23
BLS - Muriaé
22 e 23

22 e 23
ACLS - Belo Horizonte
29 e30
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
29 e 30
ACLS - Belo Horizonte
30
BLS - Belo Horizonte/Grupo Unimed
Junho
05 e 06
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
05 e 06
ACLS - Salvador
12
ACLS - Belo Horizonte
19 e 20
CITIN - Belo Horizonte

Diretoria do CFM e Conselhos
Regionais prorrogam o prazo para
recadastramento do CRM
O prazo para recadastramento no CRM foi prorrogado por mais
seis meses, passando do dia 11 de maio, como estava previsto
anteriormente, para o dia 11 de novembro. A decisão foi tomada em
reunião do Conselho Federal de Medicina (CFM) no último dia 4,
com os presidentes dos Conselhos Regionais, onde foram
debatidos assuntos administrativos, operacionais e estratégicos
relativos às atividades dos conselhos.
Leia mais.

Crianças de até dois anos devem
tomar a segunda dose da vacina
contra a H1N1
A partir deste mês, as 51.709 crianças, de seis meses a dois
anos, que receberam a primeira dose da vacina contra a H1N1, em
Minas Gerais, devem procurar os postos de vacinação para receber
a segunda dose e completar a imunização O Ministério da Saúde
recomenda 30 dias de intervalo entre as duas aplicações.
Leia mais

4ª Jornada de Integração Somiti
As inscrições para a Jornada de Muriaé foram encerradas, mas
serão reabertas na secretaria do evento, no dia 20 de maio, a partir
das 14 horas, na Fundação Cristiano Varella. Participe!

19 E 20
ACLS - Belo Horizonte
19
BLS - Belo Horizonte
26 e 27
FCCS - Belo Horizonte
Agosto
13 e 14
PVMA - Belo Horizonte

