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DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS
COM CONFIANÇA E RESPONSABILIDADE
Começa mandato da segunda diretoria da atual gestão. Luiz Ernesto
Pujol reitera compromissos em defesa da ética e da profissão médica.
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EDITORIAL

Orgulho de ter
dirigido o Conselho

N

este momento de sucessão na
presidência deste Conselho e
que marca o início do mandato
de 20 meses da nova diretoria, a
primeira palavra que me vem à
cabeça é gratidão. E ela é dirigida a
todos vocês, conselheiras e conselheiros, e também aos diretores e
delegados das regionais e ao corpo
de funcionários e colaboradores. Foi
por abnegação e compromisso com
os valores maiores desta Casa de
Ética que vocês proporcionaram o
necessário suporte para chegarmos
ao fim desta jornada com a certeza
de dever cumprido. Se objetivos não
foram alcançados, não foi por falta
de comprometimento ou empenho,
mas por circunstâncias alheias, refletidas de um cenário político, econômico e social que aflige a sociedade,
ainda mais a classe médica.
Neste primeiro terço da atual gestão
o Conselho implementou uma série
de ações que se voltam ao cumprimento de seu mister, tendo em destaque o incremento da Educação
Médica Continuada, a maior acessibilidade aos serviços por pessoas
físicas e jurídicas, a maior integração com os profissionais e os estudantes de Medicina e, sobretudo,
a pronta resposta às demandas da

sociedade, agilizando sindicâncias e
processos, colocando em discussão
temas de relevância e zelando para
que os médicos tenham as condições necessárias para o seu trabalho
e a população acesso a serviços de
qualidade crescente. Tudo isto, sob o
mais absoluto critério de otimização
de gastos e transparência.
Hoje podemos nos orgulhar de compor um conselho de classe exemplar,
reconhecido por sua destreza entre
os singulares. Porém, sabemos que
existem muitos desafios pela frente,
e ele passa pela preocupação constante em manter elevado o bom
nome da Medicina, o que exige termos médicos bem formados, estimulados, unidos em propósitos e
conscientes de suas obrigações éticas. Pela experiência, competência,
liderança e absoluto discernimento
quanto ao papel dos Conselhos
para ajudar a construir um futuro
mais promissor, o conselheiro Luiz
Ernesto Pujol nos enobrece ao acolher o pleito unânime para presidir
esta Casa nos próximos 20 meses.
Agradecemos a sua motivação e
reiteramos o pleno apoio e comprometimento com os objetivos que nos
motivam. Obrigado a todos os médicos que nos prestigiaram.

Fala de despedida da presidência
do CRM-PR do conselheiro
Maurício Marcondes Ribas, agora
respondendo pela secretaria-geral.
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EDITORIAL

Fazer a coisa certa simplesmente
porque é a coisa certa a fazer!

A

honra conferida a mim, para presidir esta Instituição nos próximos 20 meses, vem carregada de
expressiva responsabilidade, principalmente no atual momento político
em que nos encontramos, no qual foi
orquestrada uma imagem denegrida
de nossa profissão e adoção de políticas públicas na área de saúde que
sucatearam, como nunca e a todos os
níveis, os sistemas de recuperação da
saúde disponibilizados à população.
Tenho ciência de que serão muitos os
obstáculos a serem superados para
que possamos resgatar a dignidade
da Medicina e recuperarmos a merecida qualidade dos serviços de saúde
deste País. É chegado o momento
no qual cada um dos médicos deve
assumir o seu papel e a sua efetiva
participação em prol de seus direitos
e deveres perante a sociedade.
Para essa função, comprometo-me
à função precípua de fazer com que
sejam cumpridos os princípios de
nosso Código de Ética, sendo então
justificáveis as punições aos médicos sob a estrita e minuciosa análise
que comprove a denúncia de agravo
ser passível de penalização e, no que
possibilita a Lei, interferir legal e politicamente sobre as eventuais incoerências das determinações dos gestores públicos.
Nesta perspectiva, imbuído em zelar
pela retidão de conduta em todas as

decisões, manterei um princípio sedimentado por longos anos de vida:
“Fazer a coisa certa simplesmente
porque é a coisa certa a fazer, sem
considerar nenhuma outra espécie
de motivo”. Assim, concederei meu
apoio a tudo aquilo que é benéfico à
classe médica e à população, segundo
a ética e a legalidade, e contestarei o
que se mostrar contrário a tal.
Aproveito este momento singular, em
que assumo tão ilustre cargo, para
externar elogios aos gestores anteriores e reafirmar que, como tradição
de Nossa Casa, a porta deste Conselho estará aberta a todos os médicos
para que, em uníssono, manifestemos nossa crítica de modo construtivo e que a mesma não possa ser
tomada como detração, nossa lúcida
resistência às injustiças, de forma
a não caracterizar traição; e nossa
insurreição baseada em ponderações
tão claras e sustentáveis que não
configure afronta.
Portanto, o diálogo honesto no que
tange aos propósitos comuns, acredito, será o marco do início de mudanças, renovando a missão de realizar o
que a Lei que instrui os Conselhos de
Medicina assevera: “Zelar e trabalhar
por todos os meios ao seu alcance,
pelo perfeito desempenho ético da
Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente”.

Discurso de posse do presidente
do CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol,
eleito para o mandato de junho
de 2015 e janeiro de 2017.
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DIRETORIA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ
(GESTÃO 2013/2018)
DIRETORIA – 01/06/2015 a 31/01/2017
Presidente: Cons. Luiz Ernesto Pujol
Vice-Presidente: Cons. Wilmar Mendonça Guimarães
Secretário-geral: Cons. Maurício Marcondes Ribas
1ª Secretária: Consª Keti Stylianos Patsis
2º Secretário: Cons. Alceu Fontana Pacheco Júnior
1º Tesoureiro: Cons. Clovis Marcelo Corso
2º Tesoureiro: Cons. Donizetti Dimer Giamberardino Filho

CORREGEDORIA
Corregedor-Geral: Cons. Roberto Issamu Yosida
1º Corregedor: Cons. Álvaro Vieira Moura
2º Corregedor: Cons. Mauro Roberto Duarte Monteiro
DEFEP (Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional)
Gestor: Cons. Carlos Roberto Goytacaz Rocha
1.º Gestor: Cons. Adonis Nasr
CODAME (Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos)
Coordenadora: Consª Nazah Cherif Mohamad Youssef
DEIQP (Departamento de Inscrição e Qualificação Profissional)
Gestor: Cons. Hélcio Bertolozzi Soares
1º Gestor: Cons. Fabio Luiz Ouriques
BIBLIOTECA
Coordenador: Cons. Zacarias Alves de Souza Filho
SETOR DE CÂMARAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDADES E COMISSÕES ESPECIAIS
Coordenador: Cons. Carlos Roberto Naufel Junior
SETOR DE EVENTOS E MÍDIAS
Coordenadora: Consª Regina Celi Passagnolo Sergio Piazzetta
PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Coordenadora: Consª Cecília Neves de Vasconcelos
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Coordenadora: Consª Keti Stylianos Patsis
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
Conselheiros Lutero Marques de Oliveira, Marília Cristina Milano Campos de Camargo e Fernando Cesar Abib.
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DIRETORIA
Integrantes da Diretoria com os corregedores Álvaro Vieira Moura e Roberto Issamu Yosida (à dir.). Abaixo, a reunião plenária.

Luiz Ernesto Pujol preside Conselho
nos próximos 20 meses

A

nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do
Paraná foi empossada na sessão plenária de 1º de
junho último. O mandato é de 20 meses e termina
em 31 de janeiro de 2017, quando, de acordo com o estatuto da autarquia, será eleito o grupo diretor que cumprirá o último terço de jornada da atual gestão de conselheiros, que se encerrará em 30 de setembro de 2018.
Também as 16 delegacias regionais iniciaram junho com
novas diretorias.
O conselheiro Luiz Ernesto Pujol, que respondia pela vice-presidência, assumiu a função maior, sucedendo ao par
Maurício Marcondes Ribas que, neste mandato, responderá pelo cargo de secretário-geral. Luiz Ernesto Pujol,
que é pediatra e tem 41 anos de exercício da Medicina,
constitui-se no 21º presidente nos 57 anos de história do
Conselho do Paraná. Ele terá como vice o também pediatra Wilmar Mendonça Guimarães.
A composição da diretoria empossada tem ainda a conselheira Keti Stylianos Patsis como 1ª secretária; Alceu Fontana Pacheco Júnior como 2º secretário; Clovis Marcelo
Corso como tesoureiro; e Donizetti Dimer Giamberardino
Filho como 1º tesoureiro. Também iniciaram novo mandato os gestores do Defep, corregedores e coordenadores
e componentes dos departamentos, setores e comissões.

PERFIL
LUIZ ERNESTO PUJOL
Natural de Curitiba, o novo presidente do CRMPR graduou-se pela Faculdade Evangélica de
Medicina do Paraná em 1974. Especializou-se em
Pediatria e sempre teve seu trabalho voltado à
assistência a saúde no serviço público. Tem histórico igualmente de engajamento nas ações em
prol dos valores maiores da profissão médica. Foi
integrante de várias funções diretoras na Sociedade Paranaense de Pediatria, ocupando atualmente a ouvidoria. Na Associação Médica do
Paraná ocupa na atual gestão o cargo de diretor
do Departamento de Defesa Profissional.
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DELEGACIAS

Regionais também têm novas diretorias

T

odas as 16 delegacias regionais do Conselho Regional de Medicina do Paraná realizaram
eleições no decorrer do mês de maio para compor os cargos de diretor, vice-diretor e
secretário. A votação foi interna entre os delegados da gestão que se encerra em 30 de
setembro de 2018. O mandato das novas diretorias teve início em 1º de junho, com duração de
20 meses, estendendo-se até 31 de janeiro de 2017, coincidindo com o da diretoria do CRM-PR. No período, quatro médicas estarão à frente das delegacias, número idêntico ao mandato
atual. Confira as composições:

APUCARANA
Eduardo Henrique Felipe de Paula (Diretor)
Ribamar Leonildo Maroneze (Vice-Diretor)
Sérgio Seidi Uchida (Secretário)
Médico formado pela Universidade Federal de Santa
Catarina (1998), especialista em otorrinolaringologia
desde 2001. É conselheiro da Unimed Apucarana e
responsável pelo serviço de otorrinolaringologia do
Hospital da Providência de Apucarana.
CAMPO MOURÃO
Fábio Sinisgalli Romanello Campos (Diretor)
Rodrigo Seiga (Vice-Diretor)
Romildo Joaquim Souza (Secretário)
Formado em 1999 pela Universidade do Oeste
Paulista, de Presidente Prudente (SP), é especialista
em Psiquiatria, com atuação em clínicas, hospitais
psiquiátricos e Apaes. Atuou como perito
da Justiça Federal.
CASCAVEL
Roberto Augusto Fernandes Machado (Diretor)
Pedro Paulo Verona Pérsio (Vice-Diretor)
Karin Erdmann (Secretária)
Formado pela Universidade Estadual de Londrina
(UEL) em 1993. Especialista em Oftalmologia, Mestre
em Medicina pela UEL e com MBA em Administração em Serviços de Saúde pela FAE. É professor de
oftalmologia da Faculdades Assis Gurgacz (FAG) e
coordenador de módulo do terceiro ano de Medicina
da mesma escola.
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REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E
LITORAL
Bruno Bertoli Esmanhoto (Diretor)
José Antonio Ferreira Martins (Vice-Diretor)
Marcelo Henrique de Almeida (Secretário)
Médico Formado pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUCPR), em 2002, é especialista em Neurologia pelo HC-UFPR, Fellowship em Neurorradiologia Intervencionista na FondationRothschild (Paris),
mestrando em Medicina Interna pela UFPR, MBA em
Gestão Hospitalar. Neurologista e Preceptor da Residência de Clínica Médica no Hospital e Maternidade
Municipal São José dos Pinhais.
FOZ DO IGUAÇU
Marta Vaz Dias de Souza Boger (Diretora)
Eduardo Hassan (Vice-Diretor)
Jacilene De Souza Costa (Secretária)
Médica formada na Fundap - Universidade do Rio
Grande (RS) em 1986, especialista em Clínica Médica
(1988) e em Nefrologia (1991). Conselheira do
CRM-PR na gestão 2003/2013 e atual presidente da
Sociedade Paranaense de Nefrologia.
FRANCISCO BELTRÃO
Marcio Ramos Schenato (Diretor)
Irno Francisco Azzolini (Vice-Diretor)
Vicente de Albuquerque Maranhão Leal (Secretário)
Médico formado pela Universidade Federal do Paraná
(1995), concluiu residência médica em Cirurgia Geral
pela Santa Casa de Campo Grande (MS). Especialista em
Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Colégio Brasileiro
de Cirurgia Digestiva. É responsável técnico pelo Serviço
de Cirurgia do Hospital Regional do Sudoeste e médico
legista pelo Serviço de Segurança Pública do Paraná.

GUARAPUAVA
Rita de Cássia Ribeiro Penha Arruda (Diretora)
Anderson Vinicius Kugler Fadel (Vice-Diretor)
Mariana Saciloto Cramer (Secretária)
Formada em Medicina pela Universidade Federal
do Paraná (1985), especialista em Otorrinolaringologia. Integra o corpo clínico do Hospital Santa
Tereza, desde 2004, e também faz parte da Unimed
Guarapuava.
LONDRINA
Alcindo Cerci Neto (Diretor)
João Henrique Steffen Júnior (Vice-Diretor)
Fátima Mitsie Chibana Soares (Secretária)
Formado em Medicina pela Universidade Estadual de
Londrina (1997), com títulos de especialista em Medicina Legal, Perícia Médica e Pneumologia. Mestre em
Medicina Interna e Doutor em Medicina e Ciências
da Saúde, ambos títulos pela UEL, e professor adjunto
do Departamento de Clínica Médica da Universidade
Estadual de Londrina.
MARINGÁ
Marcio de Carvalho (Diretor)
Vicente Massaji Kira (Vice-Diretor)
Paulo Roberto Aranha Torres (Secretário)
Formado em Medicina pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (1990), especialista em Urologia,
também fellow em Urologia pela Universidade Pierre
et Marie Curie (Paris VII) e em Andrologia pela Universidade Paris-Sud (Paris XII), mestre na especialidade pela USP e presidente da Sociedade Brasileira de
Urologia, Secção Paraná, na gestão 2014/29015.
PARANAVAÍ
Leila Maia (Diretora)
Hortência Pereira Vicente Neves (Vice-Diretora)
Attílio Antônio Mendonça Accorsi (Secretário)
Formada em Medicina pela UFPR (1980), especialista
em Endocrinologia e Metabologia. Atua desde 1985
em consultório particular e hospitais de Paranavaí,
onde também trabalhou no Centro Regional de Especialidades. Integra a diretoria da Sociedade Médica de
Paranavaí.
PATO BRANCO
Pedro Soveral Bortot (Diretor)
José Renato Pederiva (Vice-Diretor)
Ayrton Martin Maciozek (Secretário)
Formado em Medicina pela PUCPR (1989), fez residência em Cirurgia Geral na Santa Casa de Curitiba
e pós-graduação em videocirurgia no IJP. É chefe do
serviço de Cirurgia Geral da Policlínica Pato Branco,
além de chefe de residência da especialidade e da
Coreme da mesma instituição hospitalar. Também é
vice-tesoureiro da Sobracil-PR.

PONTA GROSSA
Ladislao Obrzut Neto (Diretor)
Tatiana Menezes Garcia Cordeiro (Vice-Diretora)
André Scartezini Marques (Secretário)
Formado em Medicina pela Universidade Federal do
Paraná (1982), especialista em Psiquiatria. Integra o
quadro clínico da Santa Casa de Irati desde 1982 e
é seu atual diretor técnico. Também foi chefe da 4ª
Regional de Saúde no período de 1992 a 1999.
RIO NEGRO
Militino da Costa Júnior (Diretor)
Leandro Gastim Leite (Vice-Diretor)
Jacy Gomes (Secretário)
Formado em Medicina pela Universidade Federal
do Paraná (2005). Concluiu residência no Hospital
Evangélico de Curitiba em Clínica Médica (2008) e
Cardiologia (2010). Possui título de especialista em
Cardiologia emitido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual é membro efetivo. Atua nas cidades
de Rio Negro (PR) e Mafra (SC).
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
José Mário Lemes (Diretor)
José Roberto Boselli Junior (Vice-Diretor)
Sergio Bachtold (Secretário)
Formado em Medicina pela Universidade Federal do
Paraná (1993), especialista em Cirurgia Geral. Vem
atuando desde 1997 na Center Clínica e no Hospital
Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antonio da Platina,
e desde 2008 no Hospital Regional do Norte Pioneiro.
TOLEDO
José Afrânio Davidoff Junior (Diretor)
Ivan Garcia (Vice-Diretor)
Gláucio Luciano Bressanim (Secretário)
Formado pela Universidade Federal Fluminense
(1986), com especialização em Cardiologia pelo Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (RJ).
É cardiologista do corpo clínico do Hospital Bom
Jesus e da Clínica do Coração, ambos de Toledo.
UMUARAMA
Sandra Mara Oliver Martins Aguilar (Diretora)
Augusto Legnani Neto (Vice-Diretor)
Fabiano Correa Salvador (Secretário)
Formada em Medicina pela Universidade Estadual de
Londrina (1982), com residência médica em Clínica
Médica e Nefrologia e também título de especialista em Medicina Intensiva conferido pela AMB e
Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Diretora
do Instituto do Rim de Umuarama e integrante da
Unimed Noroeste, da qual foi presidente, compondo
ainda corpo clínico de outras instituições hospitalares
de sua região.
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ATIVIDADES

Tecnologia a favor do médico

E

missão de certidões pelo site e apresentação de
sindicâncias por videoconferência foram dois grandes avanços na área.
Quando o assunto é tecnologia, uma das maiores novidades nos serviços prestados aos médicos do Paraná é
a possibilidade de emitir as certidões online. Agora, as
certidões de inscrição, responsabilidade técnica, quitação, aposentadoria no INSS e conduta ético-profissional
podem ser emitidas diretamente no portal do Conselho.
Até o mês de maio, era necessário passar por um trâmite mais burocrático, com o preenchimento de uma
requisição pelo site e posterior retirada do documento
pessoalmente. A disponibilidade do documento levava

Videoconferência

E

m março o CRM-PR também avançou em mais uma
etapa de implementação de novas tecnologias para
facilitar o dia a dia das atividades da Casa. No dia 9, foi
feita a primeira apresentação de relatório de sindicância
por videoconferência, direto do interior. Assim, delegados
e conselheiros de fora de Curitiba não precisam mais vir
a capital para apresentar seus relatórios. Tudo pode ser
feito sem sair de casa.

de três a cinco dias úteis, dependendo do caso. Agora,
sai na hora.
“Agilidade é a palavra para essa mudança. Antes
precisávamos fazer toda a conferência manualmente
para emitir a certidão para o médico. Agora o sistema
autentica sozinho e a certidão sai na hora. Demorava
bastante para emitirmos o documento e, dependendo
da época do ano, sobrecarregava demais o Departamento. A novidade também desafogou as atribuições
dos funcionários, permitindo-nos canalizar as energias
em outras atividades para agilizar as demais necessidades”, contou a gerente do Departamento de Inscrição e Qualificação Profissional, Ana Souto.

Mobilização
pelas crianças
desaparecidas

De acordo com a gerente do Departamento de Processos e Sindicâncias, é uma grande economia de tempo.
“Já fiquei com relatórios meses na pauta para ser apresentado, pois não batia com a agenda do sindicante, que
precisava se deslocar do interior para participar. Agora
dentro do mês o relatório já está apresentado”, afirmou.
Além de acelerar o andamento das sindicâncias e economizar o tempo dos sindicantes do interior, que não precisam comprometer outras atividades locais por conta das
viagens, o CRM-PR também economiza no orçamento,
diminuindo os gastos com diárias para o deslocamento.
Sem falar na segurança de não precisar pegar estrada.
“As certidões e a videoconferência aprimoram o suporte
tecnológico do CRM-PR e marca a gestão atual. Além
disso, também coloca o CRM-PR à frente, numa posição
de vanguarda com relação aos serviços ofertados aos
médicos e a agilidade das atividades inerentes à instituição”, afirmou o gerente do Departamento de Tecnologia
da Informação do CRM-PR, Jony Schrederhof.
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C

omeçou por Curitiba, no dia 25 de março, o recrudescimento da campanha do CFM e dos Conselhos de
Medicina em prol da busca e defesa da criança desaparecida. Ato público foi realizado próximo à Boca Maldita, em Curitiba, em meio a semana nacional de mobilização, e teve a participação de conselheiros estaduais
e federais. Na mesma data também foi deflagrada ação
de conscientização junto aos médicos do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, repetida no mês de maio último. Os
médicos têm papel relevante na possível identificação de
menores retirados do convívio familiar ou mesmo como
vítimas de violência.

ATIVIDADES

Educação Médica
Continuada inicia 2015
com público recorde
Número de participantes dos eventos teve
aumento considerável nos últimos dois anos.
Procura maior é pelo acesso online aos cursos;
como vagas são limitadas, é importante acessar
a plataforma cedo para garantir a participação

D

esde o início da atual gestão do CRM-PR, em outubro
de 2013, até o término do mandato do conselheiro
Maurício Marcondes Ribas na presidência, em 31 de
maio, os cursos de Educação Médica Continuada reuniram
quase 9,3 mil participantes, entre médicos, estudantes de
Medicina e, dependendo do tema, o público em geral.
A funcionária Andressa Cortes, responsável pelo Setor
de Eventos do CRM, explica os motivos do aumento da
procura pelos cursos oferecidos. “Houve muitas mudanças na estrutura e programação das aulas, que além dos
temas de cunho científico passaram a abordar outros
assuntos de interesse da classe como finanças, relação
médico-paciente, publicidade, entre outros.”
A participação mais ativa dos conselheiros no projeto,
tanto como palestrantes quanto como espectadores e
ajudando na divulgação, também contribuiu para aproximar o médico do Conselho e incentivá-lo a acompanhar
as aulas. “O auditório foi todo reformado, com colocação
de câmeras em locais estratégicos para a transmissão
online e aumento do número de vagas oferecidas para
participação via web. Tudo isso refletiu no interesse pelos
cursos, principalmente a possibilidade de acompanhar de
casa ou do consultório, sem ter que se deslocar até o Conselho”, completa Andressa.

proteger aqueles que praticam a Medicina de forma ética
e segura”, explica o secretário-geral do CRM, Dr. Maurício
Marcondes Ribas.
Com uma maior variedade de temas nos cursos oferecidos
houve também um aumento no interesse dos estudantes
em participar, combinado com o fato dos professores,
também médicos, incentivarem a atualização contínua.
“As palestras são interessantes e pertinentes, trazendo
à atenção, em um momento chave de nossa graduação
médica, temas de relevância para o dia a dia da profissão
e para uma atuação correta no tocante aos princípios éticos”, comentou um aluno ao fim de uma das palestras.
INTERESSE FORA DO ESTADO
A transmissão online dos eventos do Conselho, possibilitando acompanhamento e interação ao vivo dos espectadores de outras localidades com o palestrante, tem chamado a atenção não apenas dos médicos do interior do
Paraná, mas também de profissionais que atuam em outros
estados. O pediatra João Carlos Gonçalves Ardevino, que
atua em São Paulo e acompanha os eventos do CRM-PR
via web, deixou seu depoimento no chat. “Já pertenci ao
Paraná e quero parabenizar esse Conselho pelo serviço que
está prestando aos colegas, mesmo fora do Estado. Parabéns e que sirva de exemplo para os outros CRMs.”

ESTUDANTES TAMBÉM SÃO PÚBLICO-ALVO
Há muito o CRM-PR tem trabalhado com o intuito de
aproximar também os estudantes de Medicina do Conselho. “Muitos saem da faculdade sem sequer saber para
que serve o CRM ou então têm aquela falsa impressão de
que ele só trabalha para punir os médicos, quando na verdade o Conselho existe para orientar, auxiliar e inclusive

PARTICIPANTES

• 2013 (outubro a dezembro): 894
• 2014 (janeiro a dezembro) 5.877
• 2015 (janeiro a maio): 2.546
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ATIVIDADES

Encontro das
delegacias

O
Obras planejadas e
executadas na gestão

CRM-PR vem realizando periodicamente encontros
com diretores das delegacias regionais visando discutir demandas locais e também promover a interação dos representantes das 16 unidades. O XI encontro vai ocorrer no dia 20 de junho, com participação já
dos representantes que iniciam mandado de diretoria
para os próximos 20 meses. Médicos podem encaminhar demandas para as delegacias de sua jurisdição.

D

urante os primeiros 20 meses da atual gestão do CRMPR, várias obras foram planejadas ou executadas no
âmbito do Departamento Administrativo, que ganhou
nova nomenclatura e status, gerenciando agora setores
como copa, central telefônica, manutenção, almoxarifado
e arquivo inativo. Uma das principais obras realizadas foi a
reforma, no decorrer de 2014, do auditório Cons.ª Raquele
Rotta Burkiewicz, na sede. Além da automação, a iniciativa contou com revisão dos sistemas elétrico, telefonia,
ar-condicionado, áudio, vídeo e também do isolamento
acústico. Os benefícios foram substanciais para realização
de eventos, em especial os de Educação Médica Continuada, que vêm ganhando cada vez mais participantes.
Também foram realizadas obras de contenção de infiltração no hall de atendimento no térreo e rampa de acesso e
construção de nova portaria no S2 (estacionamento), para
melhorar a recepção aos visitantes e a segurança. Também houve instalação de portaria na recepção da entrada
do térreo, em reforço aos mecanismos de segurança.
Ainda houve a colocação de menu na Central Telefônica,
com gravação prévia para facilitar os contatos.
A administradora Clarice Petriw Cheraconski, responsável pelo departamento, informa que duas outras importantes obras estão prestes a ser conduzidas: a retomada
da construção da nova plenária, no 2º andar da sede, e a
reforma do prédio da delegacia regional de Maringá, inaugurado há mais de 15 anos e que necessita de uma série
de readequações. O projeto da nova plenária teve início
em 2006 e está parado desde 2013, após a instalação da
cobertura (foto). Agora está na fase de contratação de
engenheiro civil para fiscalizar a execução da parte final
da obra e para regularização do alvará diante da mudança.
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Reunião de delegados da Regional RM e Litoral.

Delegacia da
RM e Litoral

C

riada pela Resolução 192/2014, a Delegacia
Regional Metropolitana de Curitiba e Litoral do
Paraná teve seus delegados investidos da função
e encontra-se em plena atividade, com reuniões periódicas na sede do CRM-PR, a última delas em 21 de
maio. A primeira diretoria tinha sido empossada em
setembro do ano passado e acaba de ser reeleita. O
neurologista Bruno Bertoli Esmanhotto é o diretor da
unidade, que congrega 32 municípios metropolitanos.
Integram ainda a delegacia os médicos José Antônio
Ferreira Martins, Marcelo Henrique de Almeida, Araré
Gonçalves Cordeiro Júnior, Filipe Carlos Caron e Guilherme Mattioli Nicollelli. Informações pelo telefone
(41) 3240-7804.

ATIVIDADES

Entrega de carteiras a novos médicos
em Maringá e Londrina

Dr. Amador e a filha médica, na
solenidade em Maringá.

As gêmeas Mariana e Raquel Campos, com os conselheiros Luiz Pujol e José Amador e
os delegados Vicente Kira e Márcio de Carvalho.

N

o primeiro semestre deste ano, Londrina e Maringá
estiveram entre os locais onde houve solenidade de
entrega de carteiras, em eventos abertos aos familiares dos novos médicos. A de Maringá ocorreu em 21
de janeiro no auditório da delegacia regional, quando 37
recém-formados foram recepcionados. A solenidade foi
prestigiada pelo então vice-presidente Luiz Ernesto Pujol,
pelo então diretor regional Vicente Massaji Kira, pelos
delegados Márcio de Carvalho e Luiz Alberto Mello e
Costa e pelo conselheiro José Carlos Amador, que teve o
privilégio de entregar a carteira de médica à filha Mariana
Isabel Amador. Do grupo, formado em sua maioria pela
UEM, UEL, Unioeste e PUCPR, estavam as irmãs Giovanna (23 anos) e Ângela Bittencourt Basso (25), nascidas em Campo Grande (MS), e as gêmeas Mariana e
Raquel Baldini Campos, nascidas em Botucatu (SP), de 25
anos e que se formaram pela UEM.
Acima, a Dra. Paula, com os pais
médicos Luiza e Renato Moriya.
Ao lado, todo o grupo de médicos que
recebeu a carteira em Londrina.
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ATIVIDADES
X Encontro dos Diretores de Regionais na Sede em Curitiba. Nova edição ocorre neste dia 20 de junho.

Audiência pública em Campo Mourão debate saúde.

No auditório da Associação Médica de Londrina, em
solenidade realizada na noite de 25 de fevereiro, foram
entregues as carteiras a 87 novos médicos. Na oportunidade, o delegado decano da Regional, Dr. João Henrique
Steffen Junior, deu depoimento emocionante sobre a sua
trajetória de 66 anos de exercício ético, como incentivo e
exemplo aos que se iniciam na profissão. Representando
a presidência do CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol fez a abertura do evento, prestigiado ainda pelos Drs. Alcindo Cerci
Neto, diretor da Regional do CRM de Londrina; Antônio
Caetano de Paula, presidente da AML; Alberto Toshio
Oba, presidente do Sindicato dos Médicos local; Baltazar
Amadeo Gongora, representando o secretário de saúde
de Londrina; Terezinha de Fátima Sanchez, diretora da
17.ª Regional de Saúde do Paraná; e Márcia Hiromi Sakai,
coordenadora do colegiado do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina.
Os conselheiros que representam a região, Lisete Rosa
e Silva Benzoni, Jan Walter Stegamann e Cristina Maria
Aranda participaram da cerimônia, a exemplo dos demais
delegados da Regional, incluindo a Dra. Luiza Kazuko
Moriya e seu marido, o também médico Renato Mikio
Moriya, que entregaram o documento à filha Paula Tammy
Nakamura Moriya, que se formou na Universidade Regional de Blumenau (SC). O Juramento de Hipócrates foi
feito por Eloá Lumi Miranda, representando todos os
novos médicos, em sua maioria formados na UEL, UEM,
Unimar (Marília), Evangélica, PUCPR Curitiba e Unioste.
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Conselheiros e delegados na solenidade ética em Londrina.

Jornada das Delegacias do Cremesc em Porto União/U. Vitória.

Ciclo de palestras e júri simulado em Paranavaí, em maio.

Discussão de caso médico na AML, também em maio último.

ATIVIDADES
Solenidade ética de entrega de carteiras a novos médicos, em
Umuarama.

Jornada médica em Toledo (outubro/14), com palestra do Des.
Miguel Kfouri Neto.

Judicialização da
saúde em debate

O

I Fórum de Judicialização da Saúde foi realizado de 20 a
23 de maio último no TJ-PR, em iniciativa que teve apoio
do CRM-PR. Os temas abordados aclaram as distorções
que fazem multiplicar ações e, também, apontam as responsabilidades da classe médica. Fotos ao lado e abaixo são do
evento, cujos destaques podem ser conferidos no site.
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ATIVIDADES

Eventos no Conselho exaltam ética
e debatem temas relevantes

A

lém das atividades de Educação
Médica Continuada, com transmissão online, o CRM-PR tem
centrado esforços na realização de
debates de temas relevantes aos
profissionais e também à sociedade.
Fechando as atividades de 2014, o
assunto em destaque foi a polêmica
da chamada violência obstétrica, que
teve entre os palestrantes a pós-doutora em Tocoginecologia e Saúde
Reprodutiva, Melania Amorim. Participaram ainda os Prof. Sheldon
Botogoski e Denis José Nascimento,
ambos diretores da Sogipa, e ainda
Maurício Marcondes Ribas, que foi
o moderador. Foram mais de 200
participantes.
As solenidades de entrega de carteiras são uma oportunidade de interação com os futuros médicos e também para realçar os valores éticos
que eles devem estar atentos no exercício da atividade. Elas têm ocorrido
tanta na Casa do Médico em Curitiba
como nas delegacias. No primeiro
semestre, na Capital, houve eventos
éticos nos dias 26 de fevereiro e 7 de
maio. No primeiro, com participação
de 230 novos médicos, a recepção
contou com os conselheiros Maurício
Marcondes Ribas, Luiz Ernesto Pujol
e José Clemente Linhares, além do
presidente da Associação Médica do
Paraná, João Carlos Baracho.
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Acima: Cons. José
Clemente Linhares
na solenidade em
Curitiba.
Ao lado: Cons.
Luiz Ernesto Pujol
entrega carteira à
nova médica.

ATIVIDADES
Presidente da AMP, João Baracho, e um dos novos médicos.

Entrega de carteiras a 230 novos médicos em Curitiba.

Jony e Cons. Donizetti mostram inovações no uso de tecnologia.

João Baracho, Mauricio Ribas e Luiz Pujol, em solenidade ética.

Debate sobre uso do canabidiol (Nov./14), com a Dra. Ana Crippa.

Violência obstétrica em debate para fechar atividades de 2014.

Dra. Ewalda, em palestra sobre publicidade médica em Londrina.

Sede do Conselho iluminada de amarelo: em defesa da vida.
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ATIVIDADES

A homenagem
aos médicos

À

direita, a inauguração da foto de Alexandre Gustavo
Bley, na galeria dos presidentes. Abaixo, imagens da
tradicional solenidade do Dia do Médico de 2014, que
mais uma vez lotou o auditório. A diplomação dos médicos que são exemplos éticos já está marcada para 2015:
será no dia 24 de outubro (sábado). Nas últimas fotos, Dr.
Américo do Nascimento e filhos médicos e casal homenageado Cleusa e Antonio Elias Carlos Dextre, com a filha
médica e presidentes da AMP e CRM.
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