RELATÓRIO ATIVIDADES DE 2009 ABMM SECÇÃO PARANÁ
09/03/09 – Dia Internacional da Mulher, as mulheres médicas foram homenageadas pelo
Conselho de Medicina do Paraná representadas pela Dra Chang e Dra. Maria de Lurdes e
Dra. Helen Butler Muralha, primeira conselheira mulher do CRM-PR.


11/03/09 – Reunião da Diretoria – Balanço das atividades de 2008.

Situação da sede da ABMM-PR.
Programação de eventos para 2009.


13/03/09 – Curso “Mamãe, eu quero mamar” na sede da associação.



28/03/09 – Dança de Salão: Ativid ade física prazerosa (introdução, demonstração e
aula experimental) na casa de Dança Tatiana Asinelli.



17/04/09 – Curso “Mamãe, eu quero mamar” na sede da ABMM-PR



15/05/09 – Curso Mamãe, eu quero mamar na sede da ABMM-PR



17/05/09 – Mudança da sede, alugada nossa associação.



23/05/09 - Participação das médicas da ABMM-PR.

Palestras em “Um dia de Saúde e Cidadania” do programa: “Rotary: uma Ponte para o
Futuro das Crianças” na Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag.
Participaram as médicas: Dra. Chang, Dra. Ewalda, Dra. Rosa Maria e Dra. Virgínia.


27/05/09 – Aids nas mulheres na atualidade e Transmissão vertical.

Realizada na Livraria do Chain.
Palestrantes: Dra. Clea Elisa Lopes Ribeiro e Dra Marion Burger. Infectologistas do Centro
de Epidemiologia da SMS-CURITIBA, HC e HPP.



12/06/09 – curso “Mamãe, eu quero mamar”.
27/06/09 – Participação da ABMM-PR, representada pela Dra. Chang, no Círculo de
Diálogo. Uma proposta do Grupo Educacional Uninter, Sistema FIEP e do Conselho
Paranaense de Cidadania Empresarial.

“Nós Podemos Paraná”, que visa discutir e apresentar projetos de pesquisa, de extensão
ou comunitários relacionados aos objetivos de desenvolvimento do Milênio (ODM)
propostos pela ONU



27/06/09 – Evento cultural:

“Livros - O prazer da leitura”, com o palestrante Aramis Chain, realizado na Livraria do
Chain.


17/07/09 – Curso “Mamãe, eu quero mamar”, realizado na Fundação Wilson Picler.



08/2009 – Devido ao surto de gripe A (H1N1) foram suspensas as atividades.



10/09/09 – Curso “Mamãe, eu quero mamar” realizado no auditório da Garcez
(Facinter).



22/10/09 – Palestra “Violência contra a mulher” realizada na fundação Wilson Picler.



26/11/09 – Programas CEMUC e “Mamãe, eu quero mamar”.

Apresentados como proposta para reduzir a mortalidade em mulheres gestante e nos
bebês. (FIEP ou Fundação Wilson Picler).


12/12/09 – “Mosaico, uma atividade artística e anti-stress”, no Depósito da Ordem
com a palestrante Beatriz Pereira.



15/12/09 – Encerramento, confraternização da ABMM-PR. Candidatura do próximo
presidente da ABMM-PR.

A ABMM-PR realizou parceria junto a Fundação Wilson Picler, e para este 10º ano do
projeto “Mamãe, eu quero mamar” foi cedido o auditório do Edifício Garcez, uma das sedes
dos cursos da Facinter. A parceria foi para as seguintes datas:
2009 – 16/Julho, 13/Agosto, 10/Setembro, 15/Outubro, 12/Novembro e 10/Dezembro.
2010 – 11/Março, 08/Abril, 13/Maio, 10/Junho e 08/Julho.
Nessa parceria iremos dar assistência a 15 gestantes adolescentes numa casa de
apoio no bairro Tatuquara, em Curitiba.

