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EDIÇÃO ESPECIAL DIA DO MÉDICO 2014: homenagem aos profissionais que são exemplos éticos à Medicina.
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A ÉTICA MÉDICA EM SEU 
MOMENTO SUBLIME
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“Os médicos que queremos estão nos ensinamentos dos 
diplomados com o título de mérito ético-profissional.”

Os médicos que queremos

D
ia do médico pressupõe uma 
oportunidade para o profissional 
ou a profissional comemorar, con-

fraternizar com familiares e amigos 
ou simplesmente sonhar com novos 
cenários para si ou para o exercício da 
atividade voltado sempre ao melhor 
para os pacientes. Talvez, sendo um 
sábado, seja um pouco diferente da 
rotina que lhe exige conhecimento 
atualizado, destreza, paciência e 
disponibilidade. Porém, à espera da 
maioria, inevitavelmente, estarão o 
convívio com o sofrimento alheio, a 
sobrecarga de trabalho e toda gama 
de dificuldades hoje impostas à boa 
prática da Medicina.

“Ossos do ofício”, direis. É verdade. 
Afinal, a Medicina é um desafio, pois 
a conduta médica está sob obser-
vação e avaliação constantes. Exige 
do praticante um comportamento 
exemplar, benevolente, cordial, com-
passivo, solidário e, sobretudo, com 
o uso da técnica adequada para cada 
caso. Foi sob estas expectativas que 
a “instituição médico” construiu seu 
alicerce de credibilidade e foi alçada à 
condição de protagonista das diretri-
zes na atenção à saúde da população.

A histórica luta de garantia de infra-
estrutura e condições de igualdade e 
equidade na qualidade de assistên-
cia à população, sob norte de nossa 
Constituição, foi corroída sob a falsa 
propaganda de que nossos médicos 
viraram as costas para os vazios assis-
tenciais abertos nas regiões carentes. 
Ao que parece, salvo-conduto para 

se implementar programa eleitoreiro, 
satisfazer ideologias e dar vazão a 
outros interesses não claros ainda.

A classe médica não é contra a pre-
sença de médicos graduados no 
exterior, desde comprovadas as suas 
competências para bem atender a 
população. Também não é contra a 
abertura de escolas, desde que asse-
gurada a formação de qualidade. 
Sem visão estratégica para o futuro 
da assistência médica e da medi-
cina, nossos governantes estimulam 
a abertura desenfreada de cursos 
médicos, colocando o Brasil, hoje 
com suas 242 escolas, na liderança 
mundial proporcionalmente ao índice 
populacional. Projeta assim um 
futuro iminente com médicos insufi-
cientemente preparados e ausência 
de docentes capacitados a formar as 
novas gerações.

Lamentamos que os avanços tecno-
lógicos e científicos da Medicina que 
elevaram a expectativa de vida dos 
seres humanos não encontraram o 
mesmo eco no campo político, em 
que pese o grito de insatisfação com 
a saúde levado às ruas. Parece que 
a doença a ser combatida está na 
ignorância política há muito semeada 
na sociedade, desprezando direitos 
cidadãos e impondo desigualdades 
na assistência à saúde. O item inau-
gural dos princípios fundamentais do 
nosso código de ética ensina que “a 
Medicina é uma profissão a serviço 
da saúde do ser humano e da coleti-
vidade e será exercida sem discrimi-

nação de nenhuma natureza”. Assim, 
não podemos ser benevolentes com 
ações ou decisões que contrariem 
os ditames éticos e também cons-
titucionais da saúde como dever do 
Estado e direito de todos.

Por certo a questão da saúde é muito 
mais complexa que a comoção pelas 
mortes desveladas às falhas da assis-
tência. Envolve saneamento, equilí-
brio social, segurança e, sobretudo, a 
educação em toda sua essência, que 
inclui a construção de consciência 
de que a vida não tem preço, mas a 
doença sim. E custa muito.

Qual o médico que queremos? O 
bem formado, humanista e ético, de 
compromisso com as pessoas, que, 
via de regra, são os que construíram 
a história da Medicina do Paraná que 
nos orgulha. São 35 mil profissio-
nais sob os registros do Conselho, 
quase 22 mil em plena atividade. 
Qual o paciente que queremos? Que 
tenha pleno acesso à assistência, que 
exercite sua autonomia e cidadania   
incluindo-se nos espaços de poder 
decisório  , que adote hábitos saudá-
veis e esteja atento a todo aparato de 
informações técnicas hoje disponí-
veis em benefício da sua saúde. Para 
ambos, médico e paciente, queremos 
a relação de transparência e respeito 
sob a gestão de saúde tratada com 
responsabilidade.

Mauricio Marcondes Ribas 
Presidente do Conselho Regional  
de Medicina do Paraná.
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Belíssima e emocionante solenidade 
marcou a passagem do dia do médico 
de 2014, com o CRM-PR homenageando 
64 profissionais pelo jubileu de ouro.

A reverência aos exemplos 
éticos da Medicina

N
a homenagem que é extensiva 
a todos os médicos, o Conselho 
Regional de Medicina do Paraná 

realizou na noite de 18 de outubro 
(sábado) a tradicional entrega do 
Diploma de Mérito Ético-Profissional 
àqueles que completaram 50 anos 
de atividades cumpridos de forma 
exemplar. A solenidade ocorreu na 
Casa do Médico, a sede do CRM 
em Curitiba, e também foi marcada 
pela premiação do 25.º concurso 
de monografia e a reverência ao ex- 
conselheiro federal Gerson Zafalon 
Martins, representante do Paraná no 
CFM nos últimos 15 anos e que teve 
destacado trabalho na promoção da 
ética e do conhecimento.

Neste ano, a diplomação pelo Jubi-
leu de Ouro alcançou 64 médicos 
formados em 1964, principalmente 
pela Universidade Federal do Paraná 
e Católica, atual PUCPR. Deles, 40 
se fizeram presentes na cerimônia e 
mais dois estiveram representados, 
um pelo filho e outro pelo neto. Os 
demais não puderam comparecer,  
recebendo o Diploma e o Símbolo da 
Medicina posteriormente. Esta foi a 
28.ª edição de homenagem àqueles 
que são exemplos éticos à profissão. 
A honraria do CRM-PR foi institu-
ída em 1986, em caráter pioneiro no 
país, e já contemplou até agora 821 
expoentes da Medicina que tiveram 
atuação no Estado.

A SOLENIDADE
A solenidade do Dia do Medico foi 
aberta às 19h, com o auditório lotado e 
o Espaço Cultural com grande número 
de convidados dos homenageados, que 
puderam acompanhar as atividades por 
um telão. Compuseram a mesa diretora 
o anfitrião Mauricio Marcondes Ribas, 
presidente do CRM-PR; o conselheiro 
federal Donizetti Dimer Giamberar-
dino Filho, representando a presidência 
do Conselho Federal de Medicina; e 
João Carlos Gonçalves Baracho, recém 
reconduzido à presidência da Asso-
ciação Médica do Paraná. Após apre-
sentação do Hino Nacional Brasileiro, 
houve a saudação pelos integrantes da 
mesa e na sequência a diplomação e a 
entrega do Símbolo da Medicina, obra 
em cristal personalizada para o evento.

Concluída a entrega das comen-
das e feita a leitura dos nomes dos 
homenageados que não puderam 
comparecer, ocorreu a premiação 
do vencedor da 25.ª edição do Con-
curso de Monografias sobre Ética 
Médica, Bioética e Profissão Médica, 
do CRM-PR, que teve como tema 
“Aspectos éticos médicos e a inter-
net”. O vencedor foi o médico pau-
lista Eduardo Morais de Castro, que 
recebeu o prêmio e o diploma pelas 
mãos dos conselheiros Donizetti 
Giamberardino Filho e Tânia Maria 
Santos Pires, integrantes da comis-
são julgadora juntamente com o Dr. 

Sérgio Bruno Bonatto Hatschbach, da 
Academia Paranaense de Medicina, e 
o advogado Marcelo Lopes Salomão, 
representante da Associação Médica 
do Paraná.

CONSELHEIRO FEDERAL

Gerson Zafalon Martins recebeu a 
homenagem do CRM-PR em nome 
dos médicos paranaenses, por sua 
destacada atuação no Conselho 
Federal de Medicina, onde por 
três gestões cumpriu mandato 
de conselheiro titular. Ele ocupou 
importantes funções no CFM, 
incluindo a 3.ª vice-presidência, a 
2.ª secretaria, a editoria da revista 
Bioética e a diretoria da Biblioteca. 
Também coordenou várias 
comissões e câmaras técnicas, foi 
relator de importantes resoluções 
e centenas de processos, além de 
ter representado a autarquia em 
mais de 150 palestras.

Gerson Zafalon, que se despediu 
em 30 de setembro último do 
CFM, recebeu homenagem do 
presidente do CRM-PR e em 
seguida fez seu discurso, onde 
agradeceu a oportunidade e se 
declarou convicto de cumprimento 
de sua missão, incluindo o 
trabalho como conselheiro 
estadual durante 20 anos e como 
presidente na gestão de fevereiro 
de 2007 a setembro de 2008. 
A apresentação do vídeo “Vale 
a pena ser médico”, obra com a 
participação do escritor Rubem 
Alves, recentemente falecido e que 
era amigo pessoal do Dr. Gerson, 
encerrou as atividades no auditório 
no Conselho. Na sequência 
houve a confraternização dos 
homenageados, com registros 
fotográficos com seus familiares 
e convidados (as fotos serão 
disponibilizadas no Portal).



Homenageados dão depoimento sobre a 
carreira às jornalistas do CRM-PR

Compuseram a mesa diretora o representante do Paraná no CFM, Donizetti 
Gimamberardino Filho, e os presidentes do CRM-PR, Mauricio Marcondes 
Ribas, e da Associação Médica, João Carlos Baracho.

Auditório do Conselho ficou lotado durante a solenidade, que teve exibição de fotos dos homenageados quando 
da primeira inscrição.

Telão no hall exibiu a solenidade.



Novembro 2014  |  Jornal do CRMPR  |  5 

Crianças, as novas gerações dos homenageados, deram brilho especial à festa.

Dr. Paulo Moreno Bergoc, reumatologista e imunologista de 
Curitiba, e a conselheira Ewalda Von Rosen Seeling Stahlke.

Gerson Zafalon Martins, cumprimentado 
pelos componentes da mesa diretora.

A competente equipe de funcionários do Conselho que cuidou de todos os detalhes da solenidade.
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E
sta é uma data de júbilo para a 
Medicina, em especial para todos 
nós que, aqui nesta Casa do 

Médico, temos a honra de comparti-
lhar a companhia de legítimos mes-
tres dos valores hipocráticos, que 
construíram uma história de exem-
plos e de propagação da ética, muitos 
vendo o semeio germinar no próprio 
seio familiar. 

Ao reverenciar este seleto grupo, 
aproveito para estender a home-
nagem a todos os colegas do nosso 
Paraná e do nosso Brasil, em espe-
cial médicas e médicos que neste 
momento estão a exercitar seu mis-
ter, fazendo o melhor de si em prol 
dos pacientes, tratando, confortando, 
respeitando e dividindo momentos 
de dor ou de alegria. 

Dia de médico é permanente para 
quem escolhe este caminho. Que 

Saudação aos médicos paranaenses
dirão estas senhoras e senhores aqui 
presentes, testemunhas de uma jor-
nada de 50 anos. Muitos deles se 
lançaram aos desafios do interior, 
ajudando a desbravar e produzir pro-
gresso em várias regiões. Outros atu-
ando na capital, com o mesmo vigor 
dos princípios da medicina. 

É bom lembrar que o ponto de par-
tida foi 1964, quando se instaurou 
mudança radical nos rumos políticos 
do brasil. Souberam esses nobres 
colegas transitar no tempo sem se 
desviar da missão que abraçaram. 
Neste, porém, é indispensável exal-
tar a participação das esposas, dos 
esposos e demais familiares na reta-
guarda de apoio e compreensão. 

Ao encerrar, realço também o espí-
rito altruísta, desafiador, aliado à 
sensibilidade e amabilidade feminina 
das cinco mulheres que compõem o 

grupo de diplomados com o mérito 
ético-profissional. Há meio século 
a mulher enfrentava preconceitos, 
inclusive para o ingresso na medi-
cina. Hoje, no Paraná, as mulheres 
já representam um terço do total de 
médicos. Em Curitiba, porém, elas 
já são quase 50% dos profissionais. 
Ingressantes em maioria nas escolas 
médicas, logo estarão em condições 
numéricas de igualdade. Este cená-
rio deve ser enaltecido pela atuação 
pioneira como das doutoras que hoje 
festejam o jubileu de ouro. 

Parabéns aos médicos e médicas que 
recebem o diploma de mérito e, por 
extensão, a todos os profissionais 
que dignificam a medicina. 

Saudação feita pelo conselheiro  
Mauricio Marcondes Ribas,  
presidente do CRM-PR.

EXPEDIENTE
Jornal do CRM-PR nº90 - Edição especial do Conselho Regional de Medicina do Paraná para o Dia do Médico de 2014.  

CRM-PR - Presidente: Conselheiro Mauricio Marcondes Ribas / Vice-Presidente: Cons. Luiz Ernesto Pujol.

Gestora do Departamento de Comunicação e Imprensa (SECI): Consª Keti Stylianos Patsis, 1ª Secretária.

Editor: Hernani Vieira | Jornalistas assistentes: Bruna Diegoli Bertoli e Amália Dornellas | Secretária assistente: Cláudia Muraro

Design/diagramação: Victória Romano  |  Fotografias: Luiz Augusto Costa

Peça em cristal simbolizando a Medicina e o Diploma de Mérito Ético.
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A 
maioria dos diplomados de 2014 
tem descendentes que seguiram 
seus passos na Medicina. Den-

tre eles está o casal Cleusa Pereira 
de Carlos e Antonio Elias Carlos 
Dextre, que se formou pela Cató-
lica (PUC-PR), em Curitiba, e seguiu 
para Tomazina, no Norte Pioneiro, 
onde está radicado até hoje, assim 
como a filha Rosângela Maria Pereira 

Casal homenageado 
pelo jubileu de ouro

de Carlos, também médica. Foi ela 
quem entregou aos pais os diplomas 
e o Símbolo da Medicina durante a 
solenidade. A Dra. Cleusa nasceu em 
Pinhalão (PR), enquanto o marido é 
natural do Peru. Ele continua em ati-
vidade e dirige estabelecimento hos-
pitalar em sua cidade, tendo histórico 
de centenas de partos realizados e 
atendimento a gerações de pacientes.

Presidentes da AMP e do CRM-PR, João Carlos Baracho e Mauricio Marcondes 
Ribas, ladeando os homenageados Cleusa de Carlos e Antonio Dextre e a filha 
médica do casal, Rosângela Maria Pereira de Carlos.
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O 
cirurgião geral Américo Ribeiro 
do Nascimento, formado na PUC 
e casado com d. Gilda Cortezzi 

Nascimento, tem quatro filhos médi-
cos: Américo Ribeiro do Nascimento 
Filho, especialista em anestesiologia; 
Saturnino Ribeiro do Nascimento 
Neto, especialista em cirurgia geral 
e cirurgia do aparelho digestivo; 
Luciana Cortezzi Ribeiro Guedes 
Pereira, psiquiatra, e Carolina Corte-
zzi Ribeiro do Nascimento, especia-
lista em cirurgia geral e endoscopia. 
Ele exerce a atividade em Curitiba, 
a exemplo dos filhos, enquanto as 
filhas atuam em Maringá. Os drs. 
Américo Filho e Carolina entrega-
ram as comendas, já que os outros 
irmãos estavam em congressos fora 
do Estado – Saturnino, em Viena, e 
Luciana, no Rio de Janeiro.

A Medicina 
“no sangue”

Dr. Américo Ribeiro do Nascimento, de Curitiba, e os filhos médicos Américo Filho e Carolina Cortezzi Ribeiro do Nascimento.

Outro homenageado que teve os 
filhos seguindo os passos na Medi-
cina foi o gineco-obstetra Shigueru 
Sonehara, de Paranavaí. Dois dos três 
filhos médicos, Fábio Ayabe Sonehara, 
e Hélio Ayabe Sonehara, entregaram 
o diploma, devido a ausência do dr. 
Marcos Sonehara, radicado em São 
Paulo. O dr. João Jairney Maniglia, 
também com três filhos médicos, 
não pôde comparecer à solenidade. 
Ainda dentre as famílias que se dis-
tinguem na opção à Medicina está a 
do dr. Orlando Sanchez, de Ivaiporã, 
que é casado com a também médica 
Neusa Lucena Sanches e tem os filhos 
Luciana e Orlando Junior seguindo na 
profissão. O dr. Hernan Alberto Del 
Carpio Perez, de Vitorino, tem dois 
filhos médicos, assim como o dr. Fran-
cisco da Silva Furtado, de Curitiba.
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Dr. Alarico Abib, de Andirá, e a conselheira Keti Stylianos Patsis.

Homenageados drs. Antonio Elias Carlos Dextre e Cleusa Pereira de Carlos 
com a filha médica Rosângela Maria Pereira de Carlos, todos de Tomazina.
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Dr. Antonio Carlos Sanseverino, pediatra de Maringá, e o filho médico Antonio Carlos Sanseverino Filho.

Dr. Antonio Roberto Fava, gineco-obstetra de Foz do Iguaçu, e o conselheiro Alceu Fontana Pacheco Júnior.
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Dr. Ariel Molinari Rocha, gineco-obstetra de Curitiba, e o conselheiro José Clemente Linhares.

Dr. Aurélio Regasso, de Nova Aurora, e o filho médico Marco Aurélio Kaled Regazzo.
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Dr. Carlos Luiz Nascimento, homeopata de Curitiba, e a filha médica Alessandra Bettega Nascimento.

Dr. Darby Valente, ginecologista, obstetra e médico do trabalho de Curitiba, e a filha médica Eineide Lopes Valente Parrilha.
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Dr. Dario Feres Moreira, de Loanda, e o vice-presidente do CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol.

Dr. Deraldo Mancini, pediatra de Umuarama, e o conselheiro Wilmar Mendonça Guimarães.
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O Dr. Diomar Amilton Fraxino, de Curitiba, foi representado pelo filho, Marcos Fraxino. 
A conselheira Tânia Maria Santos Pires entregou as comendas.

Dr. Fernando Jorge de Souza, especialista em gastroenterologia, coloproctologia e proctologia, 
com atuação em Curitiba, e a filha médica Elisabete Narciso de Souza Benatti.
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Dr. Francisco da Silva Furtado, gineco-obstetra de Curitiba, e o filho médico Fabrício Vieira Furtado.

Dr. Francisco Miguel Roberto Moraes Silva, de Curitiba, e o conselheiro Carlos Roberto Goytacaz Rocha.
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Dr. Habib Calixto, de Wenceslau Braz, e o filho médico Domingos Calixto.

Dr. Hamilton Julio, ginecologista e obstetra de Curitiba, e o conselheiro José Clemente Linhares.
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Dr. Héres Surubiú Passos Homem, também gineco-obstetra de Curitiba, e o conselheiro Fernando Cesar Abib.

Dr. Hernan Alberto Del Carpio Perez, de Vitorino, e os filhos médicos Everaldo Del Carpio e Daniel Del Carpio.
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Dr. Jeronymo Martinez, de Jandaia do Sul, e o presidente da Associação Médica do Paraná, João Carlos Gonçalves Baracho.

Dr. João Alceu Titton, reumatologista de Curitiba, e a conselheira Gláucia Maria Barbieri.
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Dr. João Batista Marchesini, cirurgião geral de Curitiba, e o conselheiro Luiz Ernesto Pujol, vice-presidente do CRM-PR.

Dr. João Batista Neiva, cancerologista clínico e cirúrgico de Curitiba, e a filha médica Ivana de Faria Neiva.
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Dr. Joel Vieira Gonçalves, de Maringá, e o conselheiro do Paraná no CFM Donizetti Dimer Giamberardino Filho.

Dra. Maria das Neves Almeida Silva, de São Tomé, e o conselheiro Afrânio Benedito Silva Bernardes.
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Dr. Masaiti Satake, anestesiologista de Maringá, e a filha médica Milene Nishimura Satake Itikawa.

Dr. Mauro Olindo Kurten, angiologista e cirurgião vascular de Curitiba, e a conselheira Gisele Cristine Schelle.

FARIA TUDO OUTRA VEZ, 
SEM MUDAR NADA.
"
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Dra. Natalina Maria Agostini Buquera, de Curitiba, e a filha médica Michele Agostini Buquera Giublin.

Dr. Nelson Maimone, oftalmologista de Maringá, e a filha médica Aline Leonel Maimone.
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Dr. Orlando Sanchez, de Ivaiporã, com a esposa Neusa Ursulina Lucena Sanchez e 
os filhos Luciana Lucena Sanchez e Orlando Sanchez Júnior, todos médicos.

Dr. Osley Alves da Silva, de Ponta Grossa, e a filha médica Andressa Alves da Silva.



24  |  Jornal do CRMPR  |  Novembro 2014

Dr. Paulo Moreno Bergoc com a conselheira Ewalda Von Rosen Seeling Stahlke.
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Dr. Roberto Antonio Schinzel, médico do trabalho de Curitiba, e o conselheiro Luiz Ernesto Pujol.

Dr. Ronald Otavio Ferreira do Amaral, de Curitiba, e o presidente do CRM-PR, Mauricio Marcondes Ribas.
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O Dr. Samir Carlos Teixeira de Faria, oftalmologista de Curitiba, foi representado pelo neto, Marino Faria Nogueira 
Koch, que recebeu o diploma e o Símbolo da Medicina pelas mãos do conselheiro Adonis Nasr.

Dr. Sergio Luiz Cordoni, citopatologista e gineco-obstetra de Foz do Iguaçu, e o colega médico Gilson Lotário Zahdi.

Dr. Pedro Aloysio Kreling, cardiologista de Londrina, e o vice-presidente do CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol.
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Dr. Shigueru Sonehara, gineco-obstetra de Paranavaí, e os filhos médicos Fábio Ayabe Sonehara e Hélio Ayabe Sonehara.

Dr. Sidival Siqueira, médico do trabalho de Maringá, e o filho médico Marcelo Araújo Siqueira.

Dr. Pedro Aloysio Kreling, cardiologista de Londrina, e o vice-presidente do CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol.
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Dra. Vilma Astrid Balarezo de Acuna, pediatra de Curitiba, e o irmão médico Artidoro Balarezo Moral.

Dr. Wilson Tramontini, pediatra de Cianorte, e a filha médica Wilma de Cerqueira Tramontini.
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CURIOSIDADE

Dos homenageados 
pelo Jubileu de Ouro, 
muitos foram pioneiros 
nas regiões do interior 
que escolheram para 
exercer a Medicina, 
construindo hospitais, 
transformando-se em 
lideranças em seus 
municípios e até exercendo 
cargos políticos. Um deles 
é o Dr. Alarico Abib, que foi 
prefeito de Andirá por três 
mandatos – 1969-1973, 
1983-1986 e 2005-2008 
– e também deputado 
federal de 1987 a 1991. 
Alarico Abib nasceu na 
própria cidade em março 
de 1937.

FORMANDOS DA UFPR

Poucos dias antes da 
homenagem no Conselho 
de Medicina, formandos 
de 1964 da Universidade 
Federal do Paraná realiza-
ram encontro de confrater-
nização em Curitiba, que 
inclui hospedagem e reu-
nião no Hotel Mabu, jantar 
no restaurante Duetto, 
passeio pela cidade e missa 
em ação de graças na Paró-
quia São Pio X. A reunião 
histórica incluiu a presença 
de familiares. Eles também 
repetiram na escadaria 
do prédio da UFPR a foto 
tirada há 50 anos.

Demais diplomados de 2014

D
os médicos que em 2014 são reverenciados pelo Jubileu de Ouro, 22 não 
puderam comparecer ou foram representados na solenidade. Eles recebem 
pessoalmente ou através de familiares o Diploma de Mérito Ético-Profissional 

e o Símbolo da Medicina na Sede do Conselho de Medicina em Curitiba ou nas 
delegacias regionais. Foram realizadas recepções de homenageados nas delega-
cias de Ponta Grossa, Paranavaí, Pato Branco, Londrina e Maringá.

Confira na relação os nomes dos demais homenageados, com número do 
CRM no Paraná, instituição que se formou, especialidade se registrada e 
cidade de residência.

• Dr. Alberto Heracles Reichmann (CRM-PR 1546), formado pela Universidade 
Federal do Paraná, residente em Guarapuava.

• Dr. Antonio Carlos Ferreira da Silva (1732), UFPR, de Londrina e  
São João Del Rei (MG).

• Dr. Eugênio Rodrigues Carneiro (1534), Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, especialista em Clínica Médica e Medicina Interna, de Tibagi.

• Dr. Hedy Almeida (1710), UFPR, pediatra, residente em Paranaguá.

• Dr. Helio Jorge Pozzobon (1638), UFPR, urologista, de Maringá.

• Dr. Iaroslau Koslinski (1600), UFPR, de Pato Branco.

• Dr. Ícaro Boehm Castanheira (1645), UFPR, de Joinville (SC).

• Dr. Ilian Zacarias Xavier Roth (1566), UFPR, cirurgião plástico de Curitiba.

• Dr. João Jairney Maniglia (5488), USP/Campus Ribeirão Preto, 
otorrinolaringologista, de Curitiba.

• Dr. José Perrone Giorgio (1765), UFPR, especialista em Clínica Médica e 
Medicina Interna, de Curitiba.

• Dr. Lauriston José Alvares (2244), PUCPR, de Curitiba.

• Dr. Lauro Brandina (2938), USP, urologista de Londrina.

• Dr. Lery Teixeira de Carvalho (7101), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
residente em Curitiba.

• Dr. Lineo Voigt (1766), UFPR, especialista em Clínica Médica, Homeopatia, 
Cirurgia Geral e Medicina do Trabalho, de Telêmaco Borba.

• Dr. Luiz Lacerda Filho (1548), UFPR, especialista em Endocrinologia e 
Metabologia, de Curitiba.

• Dr. Luiz Renato Teixeira de Freitas (1591), UFPR, especialista em Endoscopia 
Digestiva e Gastroenterologia, de Curitiba.

• Dr. Odilon Gonçalves Cordeiro (1621), PUCPR, residente em Palmeira.

• Dr. Sheizi Ono (1674), UFPR, anestesiologista de Curitiba.

• Dr. Shigueyuki Horita (1861), UFPR, residente em Maringá.

• Dr. Tamio Okimoto (2394), USP/Campus Ribeirão Preto, pediatra, residente 
em Paranavaí.

• Dra. Teresa Tie Oshiro Mocelin (1772), PUCPR, residente em Londrina.

• Dr. Vicente Lúcio Viana Lopes (1751), UFPR, pediatra, residente em Curitiba.
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A 
edição do Concurso de Mono-
grafias sobre Ética Médica, 
Bioética e Profissão Médica 

do CRM-PR de 2014 teve como 
vencedora a obra do médico Edu-
ardo Morais de Castro (CRM-SP 
141.164), residente em patologia no 
Hospital Heliópolis, em São Paulo. 
A Comissão Julgadora avaliou os 
demais trabalhos inscritos e enten-
deu que não alcançaram os méritos 
desejados.

Neste ano, o tema foi escolhido entre 
65 sugestões, prevalecendo o foco 
na questão da web pela amplitude 
da discussão em tempos de informa-
ção globalizada, das redes sociais, do 

Médico residente de SP vence 
concurso de monografias

Certame de 2014 teve como tema 
“Aspectos éticos médicos e a internet”.

fenômeno “Dr. Google” e as consultas 
virtuais, além do marco regulatório 
da internet. Um dos pontos do tema 
inclui os limites éticos da divulgação 
de assuntos ou documentos médicos 
pelos próprios profissionais, muitas 
vezes em desacordo com a legislação 
vigente, regulamentada pela Resolu-
ção CFM n.º 1974/2011. Violação de 
sigilo, sensacionalismo e autopro-
moção são questões presentes em 
denúncias trazidas à esfera dos Con-
selhos, contribuindo para o aumento 
do número de sindicâncias e de agra-
vos na relação médico-paciente.

O Concurso de Monografias do Con-
selho do Paraná foi criado em 1987. 

Como é tradição, a premiação ocor-
reu durante a solenidade do Dia do 
Médico. O autor do trabalho sele-
cionado em primeiro lugar recebeu o 
prêmio de R$ 7,5 mil, diploma de par-
ticipação e terá seu trabalho publi-
cado na Revista Arquivos, de veicula-
ção trimestral e digital.

A Comissão Julgadora da 25ª Edição 
do Concurso foi formada pelo advo-
gado Marcelo Salomão, represen-
tante da AMP, pela conselheira Tânia 
Maria Santos Pires, pelo conselheiro 
Donizetti Giamberardino Filho, coor-
denador dos trabalhos, e pelo Dr. 
Sérgio Hatschbach, representante da 
Academia Paranaense de Medicina.

Conselheiros Donizetti Giamberardino Filho e Tânia Maria 
Pires, da Comissão Julgadora, e o vencedor do concurso, médico 
Eduardo Morais de Castro.

Membros da comissão julgadora do concurso de 2014, em uma 
das reuniões para análise dos trabalhos.



Dr. Aurélio Regasso com familiares e convidados. Dr. Deraldo Mancini, de Umuarama, com familiares.

Dr. Antonio Roberto Fava, de Foz do Iguaçu, com familiares. Dr. Hernan del Carpio e familiares.

Dra. Vilma de Acuna e Dr. Artidoro Moral, com familiares. Dr. Francisco Furtado e familiares.

Dr. João Batista Marchesini e familiares. Dr. João Alceu Titton e familiar.



Dr. Herés Homem e familiares. Dr. Orlando Sanchez e familiares.

Dr. Shigueru com esposa e filhos médicos. Dr. Sérgio Luiz Cordoni, com familiares e convidados.

Marcos Fraxino, representando o pai, Dr. Diomar, com esposa. Dr. Francisco Moraes e familiares.

Dr. Paulo Moreno Bergoc e familiares. Dr. Habib Calixto e familiares.



Dr. Joel Vieira Gonçalves e familiares. Dr. Masaiti e familiares.

Dr. Dario Feres Moreira e familiares.Marino Faria Nogueira, representando o avô, Dr. Samir, 
com familiares.

Dr. Américo e familiares.Dr. Darby Valente e familiares.

Dr. Mauro Kürten e familiares.Dr. Osley e familiares.



Dr. Antonio Sanseverino e familiares.Dr. Alarico e familiares.

Dra. Natalina e familiares.Dra. Maria das Neves e familiares.

Dr. Jerônymo Martinez e familiares.Drs. Antonio Elias e Cleusa Pereira de Carlos e familiares.

Dr. Paulo, membro da Academia de Medicina, e familiares. Dr. Roberto Antonio Schinzel e familiares.



Dr. Nelson Maimone e familiares. Dr. Hamilton Julio e familiares.

Dr. Sidival Siqueira, de Maringá, e familiares. Dr. Wilson Tramontini e familiares.

Dr. João Batista Neiva e família. Dr. Wilton Gomes e o ganhador do Concurso de Monografias.

Dr. Gerson, ladeado por Eliza, Dra. Keti, Gilda e Fernanda, do CRM. Presidente do CRM-PR, Dr. Maurício Ribas, e Dra. Keti na galeria.
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M
ais que propagar a Medicina humanística e ética, os 
formandos de 1964 fazem parte de uma geração que 
muito contribuiu para o desenvolvimento de várias 

regiões do Paraná, em especial as que iniciavam o pro-
cesso de ocupação e colonização. Esta história começou 
ainda no final dos anos 50, com o ingresso no curso de 
graduação, concluído já sob o regime militar. A maioria se 
formou na Universidade Federal do Paraná, significativo 
grupo na antiga Católica e vários outros vieram após se 
formarem em escolas de outros estados.

Uma parte daqueles novos médicos optaram em seguir 
sua carreira na Capital, enquanto outra se lançou aos 
desafios do interior, enfrentando dificuldades de toda 
ordem. Construíram hospitais, fomentaram serviços de 
saúde e participaram ativamente da vida social e política 
das cidades escolhidas. O imenso legado inclui o incen-
tivo e a formação de gerações de médicos, inclusive em 
suas famílias.

Diplomados pelo Mérito Ético de 2014 e seus familiares 
acolheram o pedido do CRM-PR para o envio de fotogra-
fias que registram momentos históricos da trajetória de 
meio século, muitas das quais foram exibidas durante a 
solenidade. Algumas também estão aqui expostas, sem 
seguir critérios de escolha, com o que o CRM pede des-
culpas por não inserir todo conjunto de imagens recebi-
das. No destaque, os formandos em dois momentos na 
escadaria na Universidade Federal: em 1964 e em 2014.

Uma trajetória de meio século

Álbumde

Foram anos difíceis no início da carreira, quando muitos 
se lançaram aos desafios de um interior ainda inóspito.
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Lembranças
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O
s profissionais que não puderam participar da solenidade do Dia do Médico, 
em 18 de outubro, foram convidados a comparecer à Sede de Curitiba ou 
nas Delegacias Regionais de sua jurisdição para recebimento da homena-

gem pelo Jubileu de Ouro – o Diploma de Mérito Ético-Profissional e o Sím-
bolo da Medicina. Dos 64 médicos que completaram 50 anos de formados em 
2014, 22 ficaram de receber em datas diversas.

O anestesiologista Sheizi Ono e o pediatra Hedy Almeida receberam as 
comendas no dia 31 de outubro, quando foram recepcionados no Conselho 
pelo conselheiro Hélcio Bertolozzi Soares, gestor do Departamento de Ins-
crição e Qualificação Profissional. No dia 3 de novembro, o Dr. Lery Teixeira 
de Carvalho recebeu o diploma pelas mãos do secretário-geral Wilmar Men-
donça Guimarães, enquanto o conselheiro Carlos Roberto Goytacaz Rocha, 
gestor do Defep, entregou para o Dr. João Jairney Maniglia no dia 5. As comen-
das dos Drs. Lauriston José Alvares e Odilon Gonçalves Cordeiro foram rece-
bidas pelos filhos.

O pediatra Vicente Lúcio Viana Lopes e o gastroenterologista Luiz Renato Tei-
xeira de Freitas, ambos de Curitiba, receberam o diploma e o símbolo da Medi-
cina na manhã de 13 de novembro. Quem fez a entrega foi o conselheiro Hélcio 
Bertolozzi Soares.

Os Drs. Hélio Jorge Pozzobon, urologista, e Shigueyuki Horita receberam as 
distinções em Maringá, no dia 12 de novembro. Quem fez a entrega foi o dire-
tor Vicente Massaji Kira. O pediatra Tamio Okimoto recebeu em Paranavaí, 
enquanto em Londrina, no dia 13 de novembro, o urologista Lauro Brandina 
recebeu o seu diploma e também o da colega Teresa Tie Oshiro Mocelin, a 
quem representou.

Drs. Lineo Voigt, de Telêmaco Borba, e Eugênio Rodrigues Carneiro, de Tibagi, 
receberam a homenagem na Regional de Ponta Grossa, dia 18 de novembro. O 
diretor Rubens Adão da Silva entregou as comendas, ao lado de delegados.

Diplomações na 
Sede e nas Regionais

Cons. Hélcio com Drs. Sheizi Ono e Hedy 
Almeida.

Cons. Carlos Goytacaz com 
Dr. João Jairney Maniglia.

Cons. Wilmar Guimarães e 
Dr. Lery de Carvalho.

Dr. Hélio Pozzobon e 
diretor Vicente Kira.

Dr. Shigueyuki Horita e 
diretor Vicente Kira.

Diretor Alcindo Cerci Neto e 
Dr. Lauro Brandina.

Drs. Lineo Voigt e 
Eugênio Carneiro, em 
Ponta Grossa.

Dr. Luiz Renato de Freitas e Vicente Lopes, 
com Cons. Hélcio.
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Dr. Gerson Zafalon com a esposa, filhos e neta, na homenagem que marcou sua despedida das atividades 
conselhais. Como ex-presidente, é membro-nato do CRM-PR. 

C
omo parte da solenidade do Dia do Médico de 
2014, o CRM-PR prestou homenagem ao ex- 
conselheiro federal Gerson Zafalon Martins, que 

encerrou seu mandato em 30 de setembro, após 
representar o Paraná nos últimos 15 anos. Ele tam-
bém foi conselheiro estadual por 20 anos, tendo 
ocupado diversas funções, inclusive a presidência. 
O presidente do Conselho, Mauricio Marcondes 
Ribas, fez a entrega de peça em cristal simbolizando 
a Medicina.

Ao agradecer a homenagem, Gerson Zafalon disse que 
“considero este reconhecimento como meu segundo 
diploma de médico. O primeiro, quanto tempo atrás, 
autorizou a exercer a Medicina; o de hoje, meus pares me 
enobrecem, numa festa em que 64 médicos formados no 
Paraná recebem a maior das homenagens: o Diploma de 
Mérito Ético pelos 50 anos de exercício profissional sem 
mácula ética.”

Homenagem ao Dr. Gerson Zafalon

Representou o Paraná por 15 anos 
no CFM e também atuou como 
conselheiro estadual por 20 anos.

“Há momentos em que a gente sente de súbito a presença 
da harmonia eterna”. Citando personagem de Dostoie-
vski, o Dr. Gerson Zafalon disse que era o que sentia após 
20 anos no Conselho do Paraná e 15 no Conselho Federal, 
“quando procurei cumprir a missão hipocrática em defesa 
dos preceitos éticos da Medicina.”

Ao encerrar, fez agradecimento à esposa Célia e aos filhos 
Nathalia, Rafael, Gerson e Deborah, “que me deram a 
retaguarda emocional e amorosa para que me dedicasse 
aos compromissos conselhais, sem complexo de culpa 
pela ausência. Provavelmente fiz falta em algum momento 
aos filhos, que cresciam vendo o pai comprometido com 
os outros, sobrecarregando a esposa com o trabalho em 
educá-los. Tenho chance agora de me recuperar, vendo os 
netinhos Breno, Lara e Francisco – e o quarto está a cami-
nho - crescerem e eu por perto, com a permissão para 
sonhar os sonhos das crianças, como disse o avô Rubem 
Alves, e dar uma ajuda no dia a dia da vida doméstica.”
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