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cuidar do que nos
faz humanos desde
os primeiros anos.
porque mentes saudáveis
criam um mundo melhor.

Editorial
Vivemos um momento de profundas mudanças nas nossas relações
sociais, pessoais e hábitos de vida. A infância e adolescência é um
período de vulnerabilidade, mas principalmente de grandes
oportunidades de prevenção e intervenção precoce nos desvios do
desenvolvimento neuropsicomotor. Levar informação de qualidade
para pais, responsáveis e educadores é de fundamental importância
para detecção precoce de possíveis desvios no neurodesenvolvimento
e alterações comportamentais. A capacitação de proﬁssionais que lidam
com esses transtornos complementa o cuidado. Diagnósticos corretos,
intervenções especíﬁcas, principalmente nas fases iniciais, podem
melhorar muito o prognóstico destas crianças.
Neste contexto, criamos um novo propósito que está sendo preparado
desde 2019 para promover a saúde das crianças e adolescentes.
“Cuidar do que nos faz humanos desde os primeiros anos, porque
mentes saudáveis criam um mundo melhor”. Com otimismo, dou início
à nova gestão para levar esse propósito para dentro das famílias e das
salas de aulas, aliado ao conhecimento técnico construído ao longo dos
52 anos da ABENEPI. Para isso, criamos o projeto Sapiens, ao qual
convido todos a conhecer, engajar e compartilhar, ao longo dos
próximos anos. Cuidar mais para tratar menos, esse é o nosso objetivo.
Juntem-se a nós!
#SomosABENEPI #JuntosSomosSapiens

Dr. Rodrigo Carneiro. Presidente

ABENEPI fala
Uma nova gestão, o mesmo ideal
Perseguindo o propósito de cuidar do que nos faz humanos desde os
primeiros anos, no 1º dia de 2020 iniciamos a gestão do biênio 2020 2021. Apresentamos a nova diretoria. Presidente: Rodrigo Carneiro de
Campos, Vice-Presidente: Sônia das Dores Rodrigues,
Secretário-Geral: Valéria Loureiro Rocha, 1º Secretário: Ricardo
Nogueira Krause, Tesoureiro: Christovão de Castro Xavier,
1º Tesoureiro: Sérgio Nolasco Hora das Neves, Conselho Fiscal: Sylvia
Maria Sciasca, Jair Luis de Moraes e Gustavo Manoel Schier Dória,
Alexandre Aquino Camara, Lindembergue Bragança, Fernanda Vieira
Mappa. Seguimos juntos nessa construção!

O que fizemos

ABENEPI ES distribuiu kits para
formadores de opinião.

Janeiro Branco

Amábile Vaccari, da ABENEPI Sul de
Minas e Iuri Victor Capelatto, da
ABENEPI Campinas deram entrevistas
para a imprensa.

Janeiro é sempre um mês especial por carregar a simbologia do
(re)começo. Neste ano, especialmente, mais fortes e mais unidos,
incentivamos capítulos e núcleos a atuarem em prol da campanha
https://www.abenepi.org.br/2020/01/manifesto-sobre-janeiro-branco/
Janeiro Branco. O Manifesto,
divulgado no site da ABENEPI, convida
todos a colocar os temas da Saúde Mental em evidência na sociedade.
Faz parte da nossa missão construir, fortalecer e disseminar uma
“cultura da Saúde Emocional”, especialmente na infância. Para facilitar
iniciativas, ações e comunicação sobre a campanha, estão disponíveis
http://www.dropbox.com/home/Artes%20Janeiro%20Branco
diversos
materiais promocionais. São modelos de adesivo, panﬂeto,
faixa, banner, camiseta e textos que propagam a mensagem da
https://www.facebook.com/abenepisapiens/
campanha. Compartilhem nossas
postagens no Facebook e https://www.instagram.com/abenepi_sapiens/
Instagram.
Participem desse movimento, porque mentes saudáveis criam um
mundo melhor!

Construindo juntos
ABENEPI nas redes
Já viram que as redes sociais da ABENEPI estão de cara nova? Agora
elas trazem nossa nova identidade: Sapiens - um programa de
comunicação com a sociedade. Sapiens é a nossa voz. Compartilhe
com o seu círculo de relacionamento.
Agora mais do que nunca, o nosso discurso precisa ser único. Neste
movimento de expansão, o alinhamento dos Núcleos e Capítulos à
estratégia de comunicação da Nacional é de fundamental importância
para o fortalecimento da associação. Para uniﬁcação e ações
coordenadas, propomos que Capítulos, Núcleos e associados
https://www.instagram.com/abenepi_sapiens/
compartilhem
os conteúdos do Instagram e https://www.facebook.com/abenepisapiens/
Facebook da ABENEPI,
nas redes sociais. Para manter a mesma identidade visual,
https://www.dropbox.com/sh/6x7k5t00iwa9i8l/AAAAWfYhDWlARj-3sLwBns5aa?dl=0
compartilhamos neste link, logos, banco de imagens e modelos de
peças/artes gráﬁcas. Vamos somar esforços? #SomosABENEPI e
#JuntosSomosSapiens

Relacionando com a imprensa
A ABENEPI está sendo procurada por jornalistas para entrevistas sobre
temas relacionados ao nosso propósito. O objetivo é sermos referência
nacional no assunto. Jornalistas dos estados de Minas Gerais, São Paulo
e Espírito Santo, principalmente, já estão procurando a Árvore para
solicitar fontes para as suas reportagens. É esse o movimento que
buscamos e queremos em todos os estados. Ainda está em construção
o nosso Banco de Fontes para a Imprensa. É de responsabilidade de
cada presidente de capítulo preencher a planilha com nomes e
contatos de proﬁssionais de referência para dar entrevistas sobre
temas especíﬁcos. As fontes indicadas precisam ser associados, uma
vez que serão porta-vozes da ABENEPI, falarão em nome da associação.
É importante a contribuição de todos os capítulos para fortalecer nossa
https://drive.google.com/ﬁle/d/11z-kDKPC-WG-t_t_iwbBbvv4CAufWrGo/view
comunicação na mídia.
Acessem para completar a planilha aqui. Juntos
somos mais fortes!

Próximos passos

gestão

comunicação

Vem novidades por aí.
Conﬁra o que está por vir nos eixos de gestão e comunicação.

Site novo
Para acompanhar a nova comunicação da ABENEPI, o site será todo reformulado. Foi
realizada uma simulação da “jornada dos públicos” para entendermos quem são e o que
http:/
/www.abenepi.org.br O endereço permanecerá o mesmo. Ele vai ganhar
eles procuram no www.abenepi.org.br.
a roupagem Sapiens para conversar com a sociedade. Haverá conteúdo e serviços para os
associados, em área restrita, para profissionais que lidam com a infância e para as famílias.

Estatuto em revisão
Uma comissão formada para revisão do Estatuto está empenhada neste trabalho. Na
próxima Assembleia Geral, votaremos o regulamento que vai nos guiar pelos próximos anos.
Definido em planejamento estratégico, a melhoria da gestão e da comunicação são nossas
prioridades. Visto o novo momento da associação, será necessário nos reorganizarmos para
funcionar melhor.

Agenda
https:/
/www.sympla.com.br/turO
brincar
heurístico e sua
ma-3---o-brincar-heuristicontribuição
para o
co-e-sua-contribuicao-para-o-desenvo
lvimento-infantil__679791
desenvolvimento infantil
Instituto Próximo Passo / SP
24 de janeiro/20
https:/
/www.insta- Núcleo Sul
Inauguração
gram.com/p/B7XKda
ABENEPI ES
dZ-DTRK/?igshid=62emi5hkp8ai
28 de março/20

https:/
/www.abenepi.org.br/2020/01/conCongresso
Internacional de
gresso-internacionDesenvolvimento
Humano
al-de-desenvolvimento-humano/
Infância em Pauta, em Balneário
Camboriú / ABENEPI SC
19 a 21 de março/20

https://concriart.com.br/
CONCRIART 2020

Congresso de Terapia Cognitiva na
Infância e Adolescência / RJ
22 a 24 de março/20

Na mídia
Confira algumas matérias deste mês, com a participação
de fontes da ABENEPI

*Conheça e assine
gratuitamente a
MaterNews. Uma
newsletter diária
que prioriza a atenção
à primeira infância.

Janeiro Branco
Entrevista Amabile
Vaccari, Núcleo
ABENEPI Sul de MG
Rádio Itatiaia/MG

https://weseek.com.br/viewnews/ViewMateria.html?materiaId%3d46613179%26canalId%3d504745%26clienteId%3dyDcd2iL0muE%3d%26newsletterId%3d0%2bQkeZsIIgk%3d

Tudo a ver com nosso
propósito, não é?

http://bit.ly/maternews-janeiro-branco
Janeiro Branco

Entrevista Fernanda Mappa, ABENEPI ES
Portal MaterNews*

https:/
/soundcloud.com/radiobandnewsbh/cuidahttp://bit.ly/maternews-janeiro-branco
Janeiro
Branco

dos-com-a-saude-mental-desde-a-infancia-espac
Entrevista Iuri Victor Capelato, Núcleo
o-saude-com-bruno-marun

ABENEPI Campinas
Rádio Band News

Bombou na web
https:/
/www.youtube.com/watch?v=NgwvvDVeja mais aqui
Kl2bU&feature=emb_title

Janeiro Branco
Sem dúvida, o que tem chamado a atenção na internet é a campanha

https:/
/www.instagram.com/p/B7MUbfzFbNC/
Janeiro
Branco. São milhares de pessoas, artistas, influenciadores,
https:/
www.youtube.com/watch?v=NgwvvDKl2bU&feature=emb_title
personalidades falando sobre
isso/na
web. Você já assistiu o vídeo oficial

da campanha? Clica no play para conferir! Parabéns a todos que estão
fazendo parte!

https:/
/www.youtube.com/watch?v=NgwvvDKl2bU&feature=emb_title

Atualização
Já é hora de pensarmos na volta às aulas. Período que costuma ser
estressante para famílias com crianças, podendo, inclusive, gerar
https://www.abenepi.org.br/2020/01/volta-as-aulas-como-minimizar-os-efeitos-negativos-do-retorno-a-escola-e-a-rotina/
alterações comportamentais. Vamos falar sobre isso? Conﬁra o artigo da
vice-presidente da ABENEPI, Sônia das Dores Rodrigues, para minimizar
os efeitos negativos do retorno à escola (e à rotina). Compartilhe, se
informe,
discuta com colegas e oriente pais e professores. Acompanhe
https://www.abenepi.org.br/2019/12/anais-do-v-congresso-internacional-e-xxv-brasileiro-da-abenepi/
nossas redes sociais, por lá vamos dar dicas para as famílias, para os
educadores e para os proﬁssionais de saúde lidarem com esse momento.
É importante que os Núcleos e os Capítulos compartilhem os posts para
fortalecer o discurso. Vamos somar esforços?
#SomosABENEPI e #JuntosSomosSapiens

Sabe de uma agenda interessante?
Encaminhe para divulgarmos.
Leu uma matéria relevante na mídia?
Nos envie também.
Escreveu um artigo?
Que tal publicá-lo aqui, na próxima edição?
Anote os contatos de quem faz a News Sapiens:
Árvore | Laboratório de Comunicação Corporativa
Aline Rosa:
aline@arvore.cc
(31) 98892-3987 / (31) 3194-8700

news
Conhece alguém que
pode fazer parte da
http://associados.abenepi.com.br/Associate/Register
ABENEPI? Indique!
Soube de algum
associado que não
recebeu a news?
mailto:comunicacao@abenepi.org.br
Informe!
Mantenha os seus
contatos sempre em dia
no mailling da ABENEPI.
mailto:secretaria@abenepi.org.br
Entre em contato!

Quer conversar? Fale conosco:
comunicacao@abenepi.org.br
Até a próxima!

ABENEPI
Associação Brasileira de Neurologia
e Psiquiatria Infantil e Proﬁssões Aﬁns
http://www.abenepi.org.br/
abenepi.org.br

Av Brigadeiro Luís Antônio, 2050 • Bloco A • Conj. 47
CEP 01318-002 • São Paulo SP • Fone: (11) 3289-7273

