
Anita minha paixão! Companheira estimuladora e
presente em todas as horas.

Dr. Maurício Herman Hertz

Já estamos nesta jornada há quase meio século. Longos
percursos, que não fosse por ela, eu não saberia
enfrentar tão sabiamente. Aprendendo a ouvi-la, o
caminho ficou mais fácil. Tenho a convicção que
chegamos até aqui e ainda poderemos seguir mais longe
porque a tenho ao meu lado. Aproveito esta data para
prestar minha homenagem à pessoa mais importante
da minha vida.

Dr. Alfred Krawiec
 

O que seria de nós médicos radiologistas sem nossas
esposas? O que seria da Radiologia do Paraná sem vocês
médicas radiologistas? Graças à Deus vocês existem,
nossas esposas, cuidando de nós médicos radiologistas,
e vocês médicas radiologistas, na atenção à saúde da
população do Paraná. Todos nós agradecemos pelas
suas existências, por isso a importância e a justa
homenagem por existir um dia voltado unicamente à
vocês. Parabéns por esse dia!

Dr. Lutero Marques de Oliveira
 

Agradeço à Marília, minha esposa, pela ajuda
incondicional que me prestou durante todo o período no
qual me dediquei à  vida associativa.

Dr. Sebastião Cezar Mendes Tramontin
 

Maria, companheira  de uma vida. Te desejo um feliz Dia
Internacional da Mulher! Hoje e sempre minha gratidão,
meu respeito, minha admiração pela mulher, esposa e
mãe dedicada que você é. Te amo!

Dr. Vanderli Tiveron
 

A Fátima tem um jeito especial de ser. É exemplo de
amor, perseverança, coragem, determinação e
inteligência. Minha eterna namorada!

Dr. Oscar Afonso Fonzar
 

Você é uma mulher incrível, uma amiga extraordinária,
uma mãe maravilhosa. Que sempre foi uma super
parceira nas questões sociais relacionadas à Sociedade
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná.
Parabéns pelo seu dia!

Filhas e filho do Dr. Nelson Martins Schiavinatto
 

Excelente ideia a de homenagear às incríveis
companheiras de nossos radiologistas que, sem dúvida,
são as responsáveis diretas  pela tranquilidade
necessária ao bom desempenho de nossa complexa
atividade! 
Parabéns pela bela iniciativa, homenageando essas
mulheres guerreiras e fundamentais para a nossa
atividade.

Dr. Renato Maroja

Uma homenagem da Sociedade de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem do Paraná
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Dia Internacional da Mulher
A homenagem da Diretoria da Sociedade de Radiologia e

Diagnóstico por Imagem do Paraná

No ano passado, a fim de celebrar o Dia Internacional da Mulher, a
Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná, por meio
de sua Diretoria, externou sua mais sincera homenagem à todas as
mulheres, em especial àquelas que dedicaram e dedicam sua vida à
Radiologia como profissionais médicas especialistas. 

Este ano, além de novamente homenagear todas as mulheres pelo seu
dia, incluindo nossas queridas médicas radiologistas, a SRP estende sua
homenagem não só àquelas que se dedicaram a esta profissão e
especialidade tão nobres, mas também à todas as esposas de médicos
radiologistas, que sempre estiveram ao lado de seus maridos, provendo
todo o apoio, carinho e companheirismo em suas jornadas, seja através
de sua dedicação e trabalho nas Clínicas, ou dentro de seus próprios
lares, papel este fundamental para o crescimento da Radiologia no
Paraná e no Brasil, proporcionando condições adequadas para que seus
esposos pudessem se dedicar à Radiologia com seu pleno potencial.

Todas foram vitais para o desenvolvimento de importantes Clínicas de
Diagnóstico por Imagem no Paraná. 

A SRP presta sua genuína homenagem a estas e à todas as esposas de
médicos radiologistas. À vocês, os nossos sinceros e eternos
agradecimentos!

Texto do Dr. Adriano Barbosa Nogueira
Diretor de Divulgação da 

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico Por Imagem do Paraná 


