
RELATÓRIO  ATIVIDADES DA ABMM-PARANÁ 2008 
 

• 07/03/08 – Reunião da Diretoria antiga, determinação da nova Diretoria e proposta das 
reuniões cientificas para 2008, determinar a data da posse da nova Diretoria. 

 
• 17/03/08 – Curso Mamãe eu quero mamar. 

 
• 29/03/08 - Posse da nova Diretoria como Presidente Dra. Chang Yen-Li Chain e Vice 

Presidente Maria de Lourdes Junça e outros membros da Diretoria. 
 

• 24/04/08 - Reunião cientifica: Como reduzir e prevenir mortalidade materno e infantil no 
município de Curitiba e Estado do Paraná. Palestrantes: Dra. Rossana C.Xavier Ferreira 
Viana, médica Pediatra da SESA, Mônica D.Xavier Negri, Presidente do comitê Pró-vida 
SMS-Curitiba. 

 
• 14/05/08 – Desligamento do advogado Dr. Stefan Klaus Gildemeister, com pagamento do 

honorário R$ 2.000.00 reais. 
 

• 15/05/08 – Curso Mamãe eu quero mamar. 
 

• 29/05/08 – Reunião cientifica: “Como preservar a qualidade de vida no climatério” 
Palestrante: Dra. Solange Borba Gildemeister, Ginecologista e Obstetra, membro do 
Febrasco, Unimed e  professora da UFPR. 

 
• 05/06/08 – Reunião com Dr. Bruno Guiss, novo advogado sobre novas coordenadas sobre o 

processo do condomínio do prédio da ABMM. 
 

• 12/06/08 - Curso Mamãe eu quero mamar. 
 

• 26/06/09- Reunião cientifica: Tabagismo é uma dependência química.  
Palestrante: Dr. Marco Antonio Bessa, Presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, 
Homeopata, Coordenador da Comissão de Saúde do Médico do CRM. 

 
• 30/08/08 - Reunião cientifica: Ocorrência e prevenção das doenças Oculares mais 

freqüentes de acordo com a faixa etária.  
Palestrante: Dr. Carlos Moreira (pai) seguido um almoço que foi realizado no Centro de 
Excelência em Oftalmologia Prof. Moreira, gentilmente oferecido pela Dra. Sally. 
 

• 16/09/08- Reunião da diretoria, decisões sobre o futuro da sede.  
 

• 30/09/08-Foi assinado procuração da ABMM-PR para Dr. Bruno Guiss e Dr. João Amadeus 
Guiss (seu avô) como nossos representantes a outorgante para administrar, alugar assinar 
os respectivos contratos da nossa sede. 

 
• 22/11/0 - Evento Sócio Cultural com tema. 

 “O que fazer para preservar a qualidade de vida”  
Palestrante: Dra. Solange Borba Gildemeister, seguida de Bingo com intenção de aquisição de 
um aparelho data show. 
 
 

• 14/12/08 – Encerramento do ano 2008, nossa sede esta sendo anunciada para aluguel pela 
 Imobiliária Oscar Guiss-Administração e venda de imóvel fone (41) 3225-4418. 

 


