
 

 

Carta aos Geriatras e Gerontólogos de Minas Gerais 

 

 

Caros colegas, 

 

 Viemos nos apresentar. Somos Geriatras e Gerontólogos com percursos diversos na saúde. Todos nós temos 

uma história longa de dedicação ao cuidado dos mais velhos em nosso estado.  

 O que nos uniu e nos fez constituir essa chapa candidata à gestão da SBGG-MG para o próximo mandato, foi o 

desejo de contribuir com essa sociedade que nos representa, com a qual nos identificamos e nutrimos grande apreço. 

Nós nos orgulhamos de ser sócios da SBGG-MG e queremos vê-la cada vez maior e mais significativa para todos os 

que cuidam dos idosos e para a sociedade como um todo. 

 

 Citaremos aqui alguns objetivos de nossa gestão: 

 

- Aproximar a entidade dos profissionais geriatras e gerontólogos residentes no interior, aumentando sua 

representatividade, criando canais sólidos de comunicação, plataformas de educação continuada e de promoção de 

eventos regionais.  

 

- Aumentar a produção e divulgação de conteúdo informativo em Geriatria e Gerontologia, posicionando a SBGG 

como referência para a sociedade mineira.  

 

- Dar maior visibilidade à atuação dos associados e criar oportunidades para o desenvolvimento técnico e profissional 

deles.  

 

- Ampliar ações educativas e de promoção do envelhecimento saudável para a comunidade e ampliar conexões e 

parcerias com empresas e instituições para fomento das atividades e expansão da atuação da SBGG - MG.  

 

- Contribuir para a educação financeira do associado através de parcerias com empresas para este fim.  

 

- Promover um maior contato do associado com a oferta de educação continuada e manter a participação da sociedade 

no Conselho Estadual do idoso de Minas Gerais.  

 

- Exercer uma atuação mais próxima dos gestores municipais e estaduais, contribuindo para a discussão e 

implementação de políticas de saúde para a população idosa das nossas cidades. 

 

- Participar ativamente da trajetória de formação do médico geriatra, em parceria com os serviços implicados nesta 

missão, de forma a contribuir ao final desta etapa com a inserção deste colega no mercado de trabalho. 

 
- Formar uma comissão independente com membros das diferentes categorias profissionais que compõem a 

gerontologia, para promover ações e eventos que aproximem os associados, tanto da capital como do interior, e gerar 

oportunidades para a troca de conhecimentos e experiências.  

 

Contamos com seu apoio 

 

Atenciosamente, 

 

Presidente - Juliana Elias Duarte 

Vice-presidente - Diogo Kallas Vasconcelos 

2a Voce-presidente - Lygia Paccini Lustosa 

Secretário geral - Estevão Alves Valle 

Secretária adjunta - Luciana de Oliveira Assis 

Tesoureira - Bárbara Corrêa de Oliveira 

Diretor científico - Henrique Cerqueira Guimarães  

Diretora de defesa profissional - Ana Cristina Nogueira Borges 

 

Conselho consultivo - Ana Luisa Rugani, Mariana Asmar Alencar Collares e José Júlio de Souza Neto 

 


