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Num encontro que tivemos com o Prof. Claudio Len no mês de novembro, ele nos sugeriu que
criássemos uma newsletter do Departamento de Pediatria para divulgar nossas atividades.
Acatamos a ideia com muito entusiasmo e apresentamos a seguir nossa primeira edição.
Nossos editores serão os seguintes professores: Ana Lucia Goulart, Soraia Tahan, Claudio
Arnaldo Len, Dirceu Solé, Maria Wany Louzada Strufaldi e Marina Carvalho de Moraes Barros.
Esperamos contar com a colaboração de todos!
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