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Caros Colegas,

Estou sentado aqui no dia 20 de 

agosto, uma manhã ensolarada, casual-

mente dia do meu aniversário. Acho que 

todo mundo fica mais reflexivo no dia 

do seu aniversário, e eu não sou diferen-

te. Hoje acordei pensando em um gran-

de amigo, que infelizmente nos deixou, 

o Dr. SALVADOR CELIA. Para os que não 

o conheceram, ele foi um grande defen-

sor do pediatra como agente de saúde 

mental, médico que conhece toda a 

família, sua dinâmica, que com apenas 

um olhar percebe o que está por trás 

daquela febre. Aprendi com ele, que te-

nho muito mais valor como profissional 

do que fazem crer os planos de saúde. 

Nesta epidemia de Gripe A, que estamos 

passando, pudemos ver nosso valor, 

pelo menos com os pacientes que nos 

telefonavam para pedir conselhos para 

suas famílias e insistiam em consultar 

com o “seu pediatra” e não em Pronto-

atendimentos. Infelizmente não somos 

remunerados pelo nosso prestígio junto 

a nossos pacientes, mas é assim que se 

iniciam as grandes vitórias. Vocês já re-

ceberam a newsletter divulgando nossa 

Campanha de Valorização do Pediatra 

2009, em parceria com a Wyeth. Este 

ano estamos anunciando na Zero Hora 

(todas as segundas, no caderno “Seu Fi-

lho”), e num dos programas de mais au-

diência no rádio, o programa Polêmica, 

da Rádio Gaúcha. Alguns me perguntam: 

e de que adianta sermos o médico das 

crianças, fazermos campanha em rádio, 

jornal e televisão, se isso não se reflete 

no “BOL$O”? É uma estratégia de médio 

prazo. Em uma economia onde impera 

a lei da oferta e procura, não podemos 

ter a ilusão de termos atendidos nossos 

pedidos só por que somos simpáticos e 

esforçados. É preciso que haja aumento 

de demanda de nossos serviços, e é nis-

so que se baseia a campanha, aumento 

de consumo de consultas pediátricas. 

Em alguns estados já estão ocorrendo 

ganhos efetivos, com negociações dire-

tas com os convênios e aumento real do 

preço das consultas. Em setembro esta-

remos deflagrando uma campanha na-

cional de reajustes nas consultas pediá-

tricas, capitaneada pela SBP e com forte 

participação aqui da SPRS. No comando 

desta empreitada aqui no Sul, nosso co-

lega Marcelo Porto tem participado de 

diversas reuniões para organizar esta es-

tratéga. Tenho muito orgulho, como já 

falei outras vezes, de ser pediatra. Acre-

dito fortemente que teremos nosso es-

paço respeitado e valorizado, mas infe-

lizmente, também sei que não teremos 

vitória sem esforço. 

Mais uma vez, um grande beijo para 

o Dr. Salvador Celia, que me ensinou 

a acreditar no meu papel de pediatra, 

como um profissional indispensável na 

nossa sociedade.

Um grande abraço para todos os co-

legas pediatras que também acreditam 

em si, e no nosso sonho.

http://www.sprs.com.br
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Marcelo P. Porto – Editor, Presidente do Comitê de Defesa Profissional

Glosas de reconsultas: chega!

No final de 2008 o Comitê de Defesa Profissional da SPRS 

consultou a Agência Nacional de Saúde (ANS) sobre a legali-

dade da exigência feita pela maioria das operadoras de planos 

de saúde de justificativa de segunda consulta pelo mesmo pa-

ciente. No nosso entender, as operadoras não podem limitar o 

número de consultas que podemos atender de um mesmo pa-

ciente, em qualquer intervalo de tempo, já que vendem planos, 

por imposição legal, sem limite de consultas aos seus usuários. 

Logo, esse ônus não poderia, como sempre acontece, ser im-

posto ao médico.

Recebemos a resposta da ANS em carta emitida em julho de 

2009, com o seguinte teor: “Informamos que os médicos devem 

denunciar à ANS as restrições que têm sofrido por parte das 

operadoras. Ratificamos o entendimento de que as operadoras 

não podem limitar o número de consultas que o paciente tem 

direito ou imputar ao médico o ônus dessa limitação (...) solici-

tamos que envie para o Núcleo Regional de Atendimento e Fis-

calização (Rua dos Andradas, 1276, sala 602, Porto Alegre, CEP 

90020-008), quaisquer documentos que comprovem as glosas 

das operadoras, ou que provem a limitação/restrição de consul-

tas mensais”.

Portanto, chega de aceitarmos passivamente as limitações 

que as operadoras nos impõem, a lei está do nosso lado, e pre-

cisamos saber usá-la a nosso favor. Sempre que houver uma 

glosa de consulta por ter sido realizada em intervalo inferior ao 

período que a operadora considera como reconsulta, denuncie à 

ANS e exija o pagamento. Não faça nenhuma justificativa dessa 

segunda, ou terceira, ou seja lá quantas forem, consultas do 

mesmo paciente no mês, essa prática além de ser uma exigência 

ilegal, nos coloca na posição de estarmos cometendo uma falta 

ética, passível de penalização pelo CREMERS, já que divulgamos 

sem autorização os diagnósticos ou os motivos que levaram o 

paciente à consulta. Repito: conforme orientação da ANS, de-

nuncie as limitações/restrições de consultas mensais feitas pelas 

operadoras, enviando os documentos que comprovem as glosas 

(obrigatoriamente, a operadora tem de fornecer documento jus-

tificando porque glosou a consulta).  

Somente quando adotarmos uma postura mais proativa é 

que mudaremos a nossa realidade profissional.

Te valoriza! Não aceita trabalhar de graça! Glosa por recon-

sulta, não pode existir mais!

nº 52 – setembro 2009

A Sociedade Brasileira de Pediatria vem realizando diversas 

ações pela melhoria das condições de trabalho e de remunera-

ção do pediatra brasileiro, como você tem acompanhado em 

nossas newsletters. A SPRS está junto nesta luta, e o presidente 

do Comitê de Defesa Profissional, Marcelo Porto, tem acom-

panhado as reuniões, como a realizada no dia 21 de julho, 

em Brasília, junto às demais lideranças da defesa profissional, 

e na qual foram definidas as seguintes metas da mobilização 

nacional: 1) Prioridade para ações junto aos planos de saúde, 

para a melhoria da remuneração; 2) Valor mínimo de R$ 80,00 

para consultas pelos planos de saúde; 3) Salário mínimo do 

pediatra de R$ 8.300,00, para 20 horas, no serviço público e 

privado; 4) Reajuste anual pelo INPC, dos valores da consulta e 

do salário; 5) Luta por condições dignas de trabalho, a serem 

padronizadas pelo VigilaSUS, núcleo da SBP já em atividade; 

6) Recomendação para que os pediatras trabalhem apenas em 

empresas que tenham planos de cargos, carreira e salário.

MOBILIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. As ações dos 

colegas do DF têm resultado no encaminhamento das reivin-

dicações da classe pediátrica. O movimento pela melhoria das 

condições de trabalho e remuneração, não contando com a 

sensibilidade das empresas operadoras, culminou na suspen-

são do atendimento de consultas pelos planos de saúde no DF, 

a partir de 5 de julho, quando mais da metade dos pediatras 

pediram o descredenciamento junto às operadoras, deixando 

de atender pacientes de 73 empresas. O Ministério Público Fe-

deral, recebendo várias reclamações de usuários dos planos, 

abriu uma investigação, e posicionou-se pela punição das 

operadoras que não prestem o serviço contratado, porém afir-

mou que esta decisão depende da Agência Nacional de Saúde 

(ANS), que regula o setor. No dia 11 de setembro, as direto-

rias da SBP e SPDF reuniram-se com o presidente da ANS, Dr. 

Fausto Pereira dos Santos, quando entregaram documentação 

fundamentando as reivindicações dos pediatras. Sendo muito 

bem acolhida, a Comissão recebeu a notícia que irá negociar 

com as operadoras numa rodada de discussão agendada pela 

ANS, com início previsto ainda para o mês de setembro. 

A SPRS saúda os primeiros resultados do empenho e mobi-

lização dos colegas do Distrito Federal e da Diretoria da SBP, e 

reitera a sua firme posição na defesa dos direitos e na valoriza-

ção do pediatra, que refletem, acima de tudo, no respeito para 

com as crianças e os adolescentes brasileiros.

Mobilização nacional pela valorização
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SPRS comemora  o
sucesso
da segunda edição

II Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

Nas amplas instalações do Centro de Eventos da PUC, o Congresso Anual da 
SPRS encontrou uma infraestrutura adequada para oferecer conforto a seus mais 
de 700 participantes, que acompanharam uma excelente programação científica.

A segunda edição do Congresso Gaúcho 
de Atualização em Pediatria confirmou 
as expectativas da comissão organizadora. 
Realizado de 2 a 4 de julho, desta vez no 
Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre, 
ofereceu aos congressistas uma programação 
científica completa, e em espaço amplo 
e confortável, com toda a infraestrutura 
necessária para um grande evento.  A exemplo 
da primeira edição, ao final de cada atividade 
os participantes puderam discutir suas dúvidas 
com os palestrantes, na sessão “pergunte 
ao professor”. Esta atividade teve grande 
aceitação, garantindo a plena lotação da sala  
até o final das palestras. 
As atividades científicas e sociais apresentaram 
um crescimento considerável em relação a 
2008, e certamente será ainda melhor na 
próxima edição, de 01 a 03 de julho de 2010!

Evento já está no
calendário do Pediatra
do Sul do Brasil

A comissão organizadora do II Congresso: José Paulo Ferreira, Ilson Enk, 
Rita de Cássia Silveira (presidente), Eduardo Jaeger, Patrícia Miranda do 
Lago, Marcelo Porto e Carlos Eduardo Nery Paes
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Sessão de pôsteres
Uma novidade de grande sucesso desta 

segunda edição, as Sessões de Pôsteres 
apresentaram 50 trabalhos selecionados, que 

foram comentados por professores especialistas.

A SPRS agradece aos 70 palestrantes 
que emprestaram sua dedicação para o 

sucesso da segunda edição do Congresso, 
com o alto nível da programação científica.

Simpósios satélites
Os laboratórios Abbott, Roche, Pfizer, Wyeth e a Nestlé Nutrition 
promoveram simpósios satélites com convidados especiais

Salmo Raskin (PR) foi um dos palestrantes
no simpósio da Abbott

Déficit de crescimento foi o tema de 
Durval Damiani (SP), no simpósio Pfizer

Juarez Cunha (RS) palestrou no 
simpósio promovido pela Wyeth

Renata Cocco (SP) e Roseli Sarni (SP) 
no simpósio da Nestlé Nutrition

Programação científica

sucesso e
novos desafios

A escolha dos temas abordados na 
programação científica deste ano baseou-
se na pesquisa de opinião respondida pelos 
colegas no evento de 2008, buscando sempre 
a visão atualizada e com ênfase na prática do 
consultório e da emergência pediátrica.
Mas, o desafio continua. Esperamos no ano 
de 2010 organizar para o nosso associado um 
congresso maior, e ainda melhor. Já temos 
os dados preliminares da pesquisa sobre os 
temas “top”, e certamente continuaremos 
contando com o auxílio de todos os comitês de 
especialidades.
O Congresso Gaúcho é dos pediatras, por isto 
queremos a sua participação! Envie à SPRS suas 
críticas e sugestões, para que o 
III Congresso Gaúcho seja 
mais uma vez um grande sucesso.

Patrícia Lago
Coordenadora Científica da SPRS

Residentes também prestigiaram as sessões de pôsteres do congresso

Grupo de 70 palestrantes contou com os membros dos Comitês e convidados especiais
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Momentos de confraternização e de reencontros

Coquetel de abertura 
animou o final do 

primeiro dia de atividades

O “Jantar do Professor” reuniu convidados
no restaurante Panorama do Centro de Eventos da PUC

Espaço para
convivência

Com amplas instalações, a 
Feira de Exposição ofereceu aos 
congressistas um espaço para 
descontração nos intervalos das 
atividades científicas

O livro “Vacinas e Imunoglobulinas – consulta rápida”, 
de Juarez Cunha, Lenita Krebs, Elvino Barros e colaboradores 
teve lançamento no estande do Laboratório Wyeth

A banda The Rock 
Horses, que conta com a 
participação do pediatra 

Ignozy Jornada Jr., 
embalou o coquetel
de abertura, tocando

clássicos do Rock

Além da atualização científica, 
o congresso anual da SPRS

proporciona momentos
de confraternização e de
reencontro entre colegas



A SPRS dá seguimento à sua CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO 
DO PEDIATRA 2009, produzida com o apoio do Laboratório 
Wyeth. Já estão circulando em várias linhas de ônibus da 
capital gaúcha, os banners com as mensagens da campanha.
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FÓRUM de Valorização do Pediatra

Eduardo Vaz (RJ), Carlos Eduardo Nery Paes, José Paulo Ferreira e Márcio Pizzato, 
na abertura do Fórum de Valorização do Pediatra

Evento paralelo ao Congresso Gaúcho, o II Fórum de 
Valorização do Pediatra foi realizado no dia 04 de julho, no 
Centro de Eventos da PUC. Reuniu a Diretoria da SPRS com os 
representantes dos Escritórios Regionais, os Chefes dos Depar-
tamentos de Pediatria das universidades gaúchas e os Chefes 
dos Serviços e Preceptorias de Residência em Pediatria, tendo, 
ainda, as presenças do Presidente do Comitê de Defesa Profis-
sional da SPB, Milton Macedo de Jesus, do 2º Vice-Presiden-

  A SPRS, ao realizar este 
Fórum, está fortalecendo a classe 
pediátrica. Defender honorário 
médico é garantir que o pediatra 
possa se dedicar integralmente 
aos seus pacientes e à sua família, 
porque, hoje, os pediatras que 
estão conseguindo sustentar a sua 
família, não estão conseguindo 
“ver” a sua família, pois estão 
trabalhando além do tempo. A 
vida média do pediatra é curta, por 
que ele está adoecendo cedo, por 
estar trabalhando muito, por não 
ser um profissional valorizado.

Eduardo Vaz
2o Vice-Presidente da SBP

te da SBP, Eduardo Vaz, e de Márcio Pizzato, Presidente do 
Conselho de Administração da Unimed POA. Foram discutidas 
questões pontuais de cada Regional relacionadas à defesa pro-
fissional, e apresentada a estratégia da campanha de valori-
zação do pediatra, da SPRS. Em nível nacional, foi debatida a 
mobilização da SBP na luta pela melhoria da remuneração das 
consultas junto às operadoras dos planos de saúde.

Campanha de Valorização está ganhando as ruas

Segue ainda a veiculação de mensagens nas chamadas do 
Programa Polêmica, da Rádio Gaúcha AM e FM, todos os dias 
da semana, às 9h27min. Já nas quartas, quintas e sextas-fei-
ras, dentro do mesmo programa, é veiculado um comercial da 
SPRS de orientação e promoção do médico pediatra.

Também o caderno “Meu Filho”, publicado todas as se-
gundas-feiras no Jornal Zero hora, está trazendo, na capa, um 
banner da nossa campanha.

Estas ações seguem a estratégia da SPRS de reforçar na po-
pulação o reconhecimento do pediatra como o único médico 
especialmente preparado para o atendimento de crianças e 
adolescentes.

Lideranças da 
Pediatria no Rio 

Grande do Sul 
compareceram

ao Fórum
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Betânia Bohrer, Pediatra

Nunca aprendi a dançar com par. Sem-

pre dei meus melhores passos sozinha. Som e 

dança é que formam um casal para mim. 

Não venho de uma família com tradição 

musical. Porém as notas, sempre deram um 

jeito de entrar na minha vida. Dançar foi uma 

rotina diária por mais de vinte anos. E segue 

sendo um vício que não tenho pretensão de 

largar. Não sei viver sem trilha sonora. Sem 

melodia. 

Ao nascer, tive meu primeiro encontro 

com música. Ganhei nome de cantora. Betâ-

nia. Ainda penso se a voz afinada não teria 

vindo junto com o “H” que meu nome não 

tem. Mesmo sem cantar, tudo o que pen-

so em dizer, alguma letra já o fez por mim.  

Não sei viver sem trilha sonora. Sem melodia. 

Entro em casa e a primeira coisa que faço é escolher um 

disco. Pensar nas frases que vão encher meus ouvidos. E 

só depois é que tiro os sapatos e posso dizer que cheguei.  

Danço com meus gatos, se for preciso. Mesmo que não curtam 

muito esta experiência. Canto 

sozinha, aos gritos. Às vezes, 

esqueço a janela aberta. Nunca 

lembro dos vizinhos. É um rei-

no meu, onde escolho o fundo 

musical. Não determino o som 

pelo humor. É ele que afina o 

meu afeto. Tenho um aparelho 

de som por ambiente. Consi-

go tocar discos diferentes ao 

mesmo tempo. Minha casa é 

pequena. E as frases musicais 

se encontram dentro da minha 

cabeça. Cada uma entra por 

um ouvido. 

Com ritmo no ar, não consi-

go ficar parada. Minhas pernas 

Solo
são independentes. Têm vontade própria. Res-

pondem a batida. Flutuam pelas partituras. E 

eu, só obedeço. 

Sou a pior companhia em qualquer lugar que 

tenha música. Acabo me relacionando apenas 

com a melodia. Não consigo conversar. Viro au-

tista. Saio do mundo. Danço sozinha. Meu par é 

o ritmo. Mesmo que ninguém mais dance. Até 

sentada e imóvel, estarei dançando. Em transe.  

Se for ao vivo, viajo com o músico. Na lou-

cura de criar uma arte que não atinge todos 

os sentidos da maioria. E que para mim é po-

esia. Celebração que transporta. Passagens 

diretas para capítulos antigos. Alço vôos de 

volta para onde só a música me leva. Trilha 

sonora de histórias relidas com solfejo. Mo-

mentos que ficam palpáveis como o agora. 

Mulheres dançam como arma de sedução. Eu não. Não sei 

dançar com ninguém, com nenhum homem. Não permito que 

entrem neste mundo. Faço par com a solidão. É um paraíso só 

meu. Dançar é introspecção. Dificilmente entram nesta conver-

sa. Nem tentem, não há diálo-

go. É monólogo. E é meu. 

Não é a submissão de sedu-

zir. É liberdade. 

Odeio ser comandada como 

uma mulher deve ser em um 

dueto. Não sei seguir o ritmo 

dos outros. Tropeço nas suas 

pernas. Tento impor minha co-

reografia. Quero a falta de luci-

dez do improviso. Acabo dura e 

perco a espontaneidade. 

Canso correndo trinta minu-

tos, mas posso dançar sozinha 

uma noite inteira. Somente um 

soube achar o ritmo certo, e 

não errou nos passos. 

Um dia, ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar
Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre 

costumava olhar
E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar
E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto, 

convidou-a pra rodar
E então ela se fez bonita como há muito tempo não queria 

ousar
Com seu vestido decotado cheirando a guardado de tanto 

esperar
Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não 

se usava dar
E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a 

se abraçar
E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou
E foi tanta felicidade que toda cidade se iluminou
E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos como não se 

ouvia mais
Que o mundo compreendeu
E o dia amanheceu
Em paz

Valsinha
Chico Buarque / Vinícius de Morais
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Salvador, em nome das crianças e das ações de pre-

venção em Saúde Mental, estabeleceu um memorável link 

com a pediatria. Valorizou sempre o papel do pediatra 

como agente facilitador de um desenvolvimento saudável 

para crianças e adolescentes.

Foi um inquieto empreendedor de movimentos de sen-

sibilização em busca  de ambientes acolhedores para os 

bebês. Mobilizou instituições governamentais e não gover-

namentais, universidades, políticos, comunidades e educa-

dores defendendo a tese de que a infância bem conduzida 

é o alicerce principal de um futuro com mais dignidade, 

igualdade, qualidade de vida e menos violência.

Salvador esteve sempre próximo da Sociedade de Pe-

diatria do Rio Grande do Sul e da Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Foi um amigo daqueles que nunca se esquece, 

um batalhador por causas humanísticas. Deixou um mag-

nífico legado e um conjunto de admiradores, seguidores e 

discípulos que dele fazem um modelo a ser reproduzido.

Salvador não deixa filhos, mas deixa muitos órfãos, e a 

eterna inspiração de uma pessoa muito especial.

A partida de

nos entristece

(51) 3328.4062 • 3328.6337
E-mail: sprs@sprs.com.br

Anuncie aqui!
e fale diretamente

para mais de
1.800 pediatras gaúchos!

Dr. Ilson Enk
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poderia ter sido poupada e investida. E se proje-

tarmos o resultado obtido com o investimento 

dessas quantias, mesmo que pequenas, vamos 

ficar surpresos com os resultados obtidos. Vere-

mos que é possível projetar um período de vida 

mais tranquilo, sem preocupações financeiras.

Poupança é uma questão de hábito, a maioria 

das pessoas gasta sem pensar, ou seja, consome 

por impulso, sem planejamento. Então por que 

não incluir a poupança como um item do nosso orçamento men-

sal, com vencimento logo após o recebimento do salário? Pague-se 

primeiro! Esta é a chave para criar o hábito da poupança. Mas essa 

decisão depende de uma mudança de paradigma, pois o normal é 

pensar em pagar todas as despesas mensais e só então pensar em 

poupar o que sobrou. E se fizermos o raciocínio inverso, pensando 

em logo separar uma parte para a poupança e depois gastar o que 

restou? Com certeza assim vai ficar bem mais fácil.

Quando falamos em poupança, nos referimos ao ato de poupar, 

à diferença entre o que ganhamos e o que gastamos. Existem muitas 

alternativas para investir esse excedente, sendo uma delas a cader-

neta de poupança, que não é a ideal para investimentos de longo 

prazo. Não basta poupar, tem que investir bem, fazer o dinheiro tra-

balhar com eficiência e fazer nosso bolo crescer ao longo do tempo.

Nesse processo de se transformar em poupador, você certamente 

terá alguns obstáculos no caminho, mas não se preocupe, pois eles 

são perfeitamente transponíveis, e se precisar de ajuda, procure a 

orientação de profissionais da área. A questão aqui é não desanimar, 

pois poupar e investir exigem tempo e paciência. Porém, os resultados 

que você vai conseguir certamente serão muito compensadores. Eles 

serão responsáveis por lhe proporcionar mais qualidade de vida, que 

é, no final das contas, o que todo mundo almeja para o seu futuro.

Se mesmo assim você ainda tiver dificuldade de se convencer das 

vantagens de ser um poupador ao considerar somente a sua saúde 

financeira, então pense também sobre os benefícios que essa atitude 

pode trazer para a sua saúde física e mental.

Afinal, está provado que poupar faz muito bem à saúde.

* Consultor de Finanças Pessoais e Investimentos. Membro-Orientador do INI – Inst. 
Nacional de Investidores. Sócio da Valor Ativo Assessoria de Investimentos.

Nilton d’Avila Farinati*

Você já pensou como seria bom chegar ao 

final do mês sem ter que fazer aquela ginásti-

ca para manter as contas em dia? Ou então ter 

dinheiro investido e não ter sobressaltos para 

pagar aquelas despesas extraordinárias que 

surgem de tempos em tempos?

Se você não se anima com a idéia de abrir mão 

de alguns prazeres do dia a dia para formar uma 

poupança, talvez você se convença com um novo 

argumento: pesquisas recentes comprovam que poupar diminui o 

stress!

Este mal tão comum nos dias atuais, sobretudo nos grandes cen-

tros urbanos, afeta grande parte das pessoas, e muito desse stress 

vem de preocupações de ordem financeira, como o orçamento aper-

tado, as dívidas e prestações, o que acaba criando um círculo vicio-

so que leva a pessoa estressada a consumir ainda mais, geralmente 

compras por impulso, que por sua vez a levam a assumir mais com-

promissos financeiros.

Talvez seja o momento de dedicar um pouco desse tempo e ener-

gia para fazer um planejamento financeiro e trocar a cultura do endi-

vidamento pela cultura da poupança, o que significa deixar de pagar 

juros e passar a receber juros. Sabemos que esta não é uma tarefa fá-

cil, pois a todo momento somos bombardeados por anúncios belíssi-

mos que nos levam a confundir sonhos e desejos com necessidades. 

Diariamente somos induzidos a acreditar que consumindo muito 

seremos mais felizes, mais realizados profissionalmente, mais bem 

aceitos e intregados à sociedade.

Refletir sobre como queremos estar lá na frente, daqui a 10 ou 20 

anos, pode nos ajudar bastante na conquista de uma relação equili-

brada com o dinheiro.

Se não fizermos um planejamento agora, provavelmente não te-

remos a aposentadoria que todos sonhamos. Quem sabe essa re-

flexão nos mostre a necessidade de mudar de time, passando para 

o lado dos poupadores, vivendo com menos stress e mais saúde. 

Mas como iniciar? Um bom começo é relacionar todos os gastos 

mensais e analisar quais os fatores que nos levam a gastar muito. 

Vai ficar mais fácil vizualizar para onde está indo o nosso precioso di-

nheirinho. Vai ficar claro que pelo menos uma parcela desses gastos 

Mais poupança, menos stress
Pesquisas recentes comprovam que poupar diminui o stress

investimentos
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• II Jornada de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital do Círculo
01 e 02 de outubro de 2009
Caxias do Sul, RS – Mercure Apartments
Informações/inscrições: Hospital do Círculo - (54) 2101.0000 - R. 4051/ 
4073, e SPRS - (51) 3328.4062 (veja programação no site da SPRS)

• XXXIV Congresso Brasileiro de Pediatria
De 08 a 12 de outubro de 2009 
Brasília – Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Informações: www.cbpediatria2009.com.br

• V Simpósio Materno Infantil de Rio Grande
De 15 a 17 de outubro de 2009
Rio Grande, RS – Anfiteatro da Área Acadêmica do Hospital 
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.
Informações/inscrições: (53) 3232.3585 (veja a programação completa 
no site da SPRS)

• I Jornada de Gastroenterologia do Hospital São Lucas da 
PUCRS – 20 anos do Serviço de Gastroenterologia do HSL/PUCRS
30 e 31 de outubro de 2009
Porto Alegre, RS – Anfiteatro Irmão José Otão do HSL/ PUCRS
Inscrições gratuitas (veja a programação completa no site da SPRS)

2009
Confira informações mais detalhadas no site da SPRS:

www.sprs.com.br

• Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica
De 13 a 17 de março de 2010
Belo Horizonte, MG – Ouro Minas Hotel
Informações: www.gastroped2010.com.br 

• II Simpósio Internacional de Neonatologia de Porto Alegre  
De 07 a 10 de abril de 2010
Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3339.6474  – E-mail: utineo@pucrs.br

2010

• Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia em Pediatria
De 08 a 11 de abril
Belo Horizonte, MG – Ouro Minas Hotel
Informações: www.alergoped2010.com.br

• Curso Nestlé de Atualização em Pediatria  
De 11 a 15 de agosto 2010 

• Simpósio Brasileiro de Vacinas 
2010 / Rio Grande do Sul

• III Congresso Gaúcho de 
 Atualização em Pediatria  

De 01 a 03 de julho de 2010
Porto Alegre – Centro de Eventos da PUC
Informações: (51) 3328.4062 / 3328.6337 
E-mail: sprs@sprs.com.br

• Congresso Brasileiro de Adolescência
De 22 a 25 de setembro de 2010
Salvador, BA

• Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa
De 23 a 25 de setembro 2010
Porto Alegre, RS




