
Raquel Pitchon Reis é a nova luta pela valorização da pediatria e, 
presidente da Sociedade Mineira de consequentemente, a melhora no 
Pediatria (SMP) para a gestão 2012- atendimento médico das crianças e 
2015.  A posse, bastante concorrida, adolescentes de toda Minas Gerais 
ocorreu na quinta-feira, 6 de dezem- será uma das principais bandeiras 
bro, com a presença de mais de 300 de sua gestão. Falando sobre seus 
pessoas, entre pediatras, parentes, colegas de diretoria, Raquel 
amigos e autoridades, que prestigia-

Pitchon fez questão de frisar: “São 
ram a nova diretoria. Entre os 

90 profissionais que estarão 
presentes o Secretário Nacional de 

conosco na luta pela valorização do 
Atenção à Saúde, Helvécio Miranda 

pediatra e pelo desenvolvimento Magalhães Júnior, que se deslocou de 
de ações, visando à saúde da Brasília para abraçar a amiga e colega 
criança e o do adolescente de dos tempos de escola, que  assume a 
Minas”.presidência no triênio 2012-2015. 

Raquel Pitchon recebeu o cargo A presidente dará continuidade 
do pediatra Paulo Poggiali, que se ao trabalho que já vinha sendo feito 
despediu da função, mas acredita pela entidade nas gestões anterio-
na crescente luta em prol da res, em especial na do pediatra 

categoria. Por isso mesmo, deverá continuar à frente da Paulo Poggiali, que avançou sobretudo na luta por melho-
representação dos pediatras, como vice-presidente da res honorários e condições de trabalho para os pediatras 
Sociedade Brasileira de Pediatria, visto ter sido convida-que prestam serviços a operadoras e planos de saúde. 
do pelo presidente da SBP, Eduardo da Silva Vaz, para 

Discurso fazer parte da chapa que concorrerá à próxima eleição 
na entidade.Em seu discurso de posse, a presidente disse que a 
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Toma posse a nova diretoria da SMP   !TRIÊNIO 2012-2015

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

A presidente Raquel Pitchon faz um 
discurso emocionado

Paulo Poggiali entrega 
placas para Navantino Alves 
Filho... ...e para Janete Miranda Lage

Douglas Barbosa e Rubens Fabel 
da Nestlé Nutrition homenageiam 
Paulo Poggiali 

Raquel Pitchon dos Reis presta 
homenagem a Paulo Poggiali... ...e a Fausto Pacheco 

Homenagens


