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

Editorial
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Caros colegas,
O mundo vive momentos de apreensão e incertezas sobre a pandemia
do novo coronavírus. Atualmente, informação, prevenção e medidas
protetivas são fundamentais para combater a disseminação da doença.
Nunca esteve tão evidente, como agora, a importância dos proﬁssionais
das áreas da saúde e ciência, que têm protagonismo para buscar
formas de lidar com essa crise, até que uma solução deﬁnitiva seja
encontrada. No nosso caso, precisamos cuidar, ainda mais, da saúde
mental das crianças, dos pais, das famílias e de todos nós. Temos a
responsabilidade e o dever de contribuir para o bem-estar da nossa
sociedade. Vivemos momentos de conﬁnamento e de confronto com a
epidemia e não de férias ou recesso. Devemos, portanto, manter a
nossa ABENEPI ativa e atuante. Orientações de manutenção de hábitos
saudáveis de vida, respeitando os horários de sono, prática de
atividades físicas dentro de casa e principalmente convivência com as
pessoas que nos são mais importantes, a nossa família, se tornam
essenciais. Manter acesso controlado às redes sociais, procurar
consumir conteúdos digitais de qualidade, muitos disponibilizados de
forma gratuita neste período, leitura, jogos de tabuleiro, meditação,
músicas, danças e brincadeiras tornam-se muito importantes durante o
convívio mais íntimo e prolongado. Distribuam funções e coloquem
metas de trabalho e aprendizagem. Priorizem os cuidados e
recomendações dos órgãos oﬁciais de saúde, principalmente de
restrição social e circulação. Levem isso muito a sério. Reforço a
necessidade de cuidado consigo, com os seus e com suas famílias.
Juntos e atuantes, iremos vencer essa situação. #SomosABENEPI
#JuntosSomosSapiens

Dr. Rodrigo Carneiro - Presidente

ABENEPI fala
Expansão
Seguimos expandindo nossa atuação, levando a ABENEPI para os
quatro cantos do país. Em paralelo, precisamos também expandir o
nosso quadro de associados. Mensalmente, faremos uma campanha
para atrair novos proﬁssionais.

Lançamento Capítulo Tocantins e Núcleo Gurupi
No dia 10 de março, inauguramos, com muita alegria, o Capítulo
Tocantins e o Núcleo Gurupi do Capítulo Tocantins. Com o Professor
Flávio Dias Silva à frente, Gurupi será a base do Fórum Permanente de
Atenção e Cuidado à Criança Indígena da ABENEPI. Uma iniciativa
inédita da nossa associação. #SomosABENEPI #JuntosSomosSapiens

Construindo juntos
Neste mês de março, contamos com todos para divulgar a Campanha
Ex-ABENEPI. Os ex-associados muitas vezes têm um vínculo afetivo
com a entidade e podem ter saído por motivos que hoje os permitiria
voltar. Dessa forma, convidar esse associado a retornar ao quadro
associativo é uma forma de valorizá-lo pelo tempo que integrou a
ABENEPI. Convide alguém para fazer parte da ABENEPI.
Recomendamos aos capítulos e núcleos que divulguem as peças abaixo
nas redes sociais e compartilhem também pelo whatsapp.
#SomosABENEPI #JuntosSomosSapiens

Post/whatsapp

Stories para Instagram e Facebook

Próximos passos

gestão

comunicação

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

Novo estatuto
Uma comissão foi formada para revisão do Estatuto e está empenhada neste trabalho. Na
próxima Assembleia Geral votaremos o regulamento que vai nos guiar pelos próximos anos.
Conforme o planejamento estratégico, a melhoria da gestão e da comunicação são nossas
prioridades. Se tiver alguma sugestão, fale com o Gestor desse Projeto, Diego Rodrigues, pelo
gestao@abenepi.org.br.

Revitalização do site
Nosso site será reformulado, tendo como base a compreensão dos públicos-alvo desse canal
(www.abenepi.org.br
comunicação com a sociedade - com conteúdos dedicados às famílias e às escolas. E claro,
a área do associado também receberá melhorias. Para isso, gostaríamos de ouvir vocês.
Conte pra gente quais são as demandas e necessidades em relação ao conteúdo e serviços
para os associados na área restrita. Escreva para comunicacao@abenepi.org.br.

Agenda
Aproveitamos o espaço da agenda para reforçar que, em
comum acordo com capítulos e núcleos, estão suspensos os
eventos (incluindo divulgação) dos seus Núcleos e Capítulos até
que as condições sanitárias permitam sua retomada.
O nome Abenepi não poderá estar associado a eventos
presenciais até que as autoridades sanitárias atestem a
segurança para realizá-los.

Na mídia
Um dos benefícios que
podemos oferecer para
os associados é um
clipping de notícias da
área. Quer receber, de
segunda a sexta-feira,
uma curadoria de
matérias veiculadas
pela imprensa sobre
saúde mental na
infância? Clique aqui para
cadastrar o seu e-mail.

clipping neste mês de fevereiro:

1. Covid-19: como
proteger crianças e
escolas

2. Rodrigo Carneiro: a importância da
socialização desde o primeiro ano

3. Coronavírus: porque devemos agir
agora

Bombou na web
Veja mais aqui

Este vídeo mostra bem a importância de se lavar as mãos: um pai
explica ao filho, com um exemplo prático, como lavar as mãos
realmente faz diferença na prevenção contra o COVID-19. Estas
imagens foram divulgadas nas redes sociais e fizeram bastante sucesso.
Compartilhe com as famílias e com os educadores.

Atualização
Para facilitar o acesso a informações sobre o Coronavírus Covid-19 e
combater a propagação de notícias falsas, o Ministério da Saúde
desenvolveu um aplicativo com dicas de prevenção, descrição de sintomas,
formas de transmissão, mapa de unidades de saúde e até uma lista de
notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto. O aplicativo está
disponível para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android.
Para baixar o app iOS clique aqui
Para baixar o app Android clique aqui
Também com o objetivo de alertar e esclarecer a população sobre as Fake
News que começaram a ser disseminadas sobre o tema, foi
disponibilizado um número de WhatsApp para envio de mensagens da
população para apuração pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde,
com respostas oﬁciais se são verdadeiras ou falsas. Qualquer cidadão
poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que
tenha recebido nas redes sociais para conﬁrmar se a informação procede,
antes de continuar compartilhando.
O número é (61) 99289-4640.
Compartilhe!

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
ABENEPI? Indique!
Soube de algum
associado que não
recebeu a news?
Informe!
Mantenha os seus
contatos sempre em dia
no mailling da ABENEPI.
Entre em contato!

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