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A HOMENAGEM AOS EXEMPLOS
ÉTICOS À PROFISSÃO MÉDICA
Solenidade do Dia do Médico de 2016: homenagens pelo Jubileu de Ouro, palestra do
Prof. Dagoberto Requião e lançamento do livro “João em Pessoa”.

Editorial

DIA DO MÉDICO
Exemplos de carreira abalizada

E

m nome do CRM-PR, eu quero dizer
que é uma imensa satisfação receber a presença ilustre dos médicos e
médicas que recebem o Diploma de Mérito
Ético-Profissional e também o cristal simbolizando a Medicina em reconhecimento
pelos seus 50 anos de profissão e sem
qualquer tipo de punição ética. Trata-se de
ilibado desempenho nesse período de atividade médica e, por certo, passaram por
momentos tão difíceis e quem sabe até piores do que atualmente esse país enfrenta,
mas, certamente, com grande esforço, com
talento, equilíbrio, resiliência, com interação
social e, principalmente, com grande profissionalismo, venceram todos os percalços.
Hoje, sem nenhuma dúvida, eles são exemplos de vitória de uma carreira abalizada
e referenciais para todos os seus colegas
médicos. Certamente, muitas pessoas lhe
deram apoio e compreensão, sobretudo os
seus familiares, muitas vezes sacrificados
nas suas ausências que a nossa profissão
exige, e aos quais esta Casa também presta

homenagem. Nossos homenageados recebem os diplomas pelas mão de familiares e
amigos ou de conselheiros desta Casa que
fizeram questão de estarem presentes.
SOLENIDADE NA AMP
O Conselho de Medicina compartilha com
a Associação Médica do Paraná, Academia e Ucamp - Universidade Corporativa
esta cerimônia comemorativa pelo Dia do
Médico e cumprimenta todos os médicos
paranaenses.
Sabemos que muitos de nós têm manifestado que não temos o que comemorar
neste 2016, posto estarmos numa situação
caótica na área de saúde e de desrespeito à
nossa profissão.
No entanto, os médicos e médicas brasileiros continuam em seus trabalhos, doandose à população dia e noite, aprimorandose em encontros científicos e congressos,
atualizando-se em suas especialidades
e, sobretudo, cumprindo suas obrigações

As imagens do Dia do Médico estão disponíveis no Portal do CRM-PR.
Entrar em Comunicação, link de fotos. O vídeo da solenidade também
pode ser acessado em nosso canal do YouTube.

profissionais em toda a cadeia de atendimento público e privado aos doentes.
Portanto, temos
comemorar!

Comemoremos a nossa diária vitória moral e
ética, pois é uma classe que não se acovardou diante das distorções, dos desmandos,
das ilegalidades e das descabidas e obscenas
políticas de saúde impostas pelos governos.
Comemoremos um hoje e um amanhã
melhor ainda, não com otimismo ingênuo, mas com a certeza de que somos
capazes, cada um de nós, com a perseverança de nossa digna missão, de vencermos as dificuldades e obstáculos que
nos tentam deter.
Parabéns à Medicina brasileira, bandeira
de todos nós!

Luiz Ernesto Pujol, presidente do CRM-PR.
*Falas nas cerimônias do Dia do Médico na AMP, na noite
de 15, e no CRM-PR, na manhã de 16 de outubro de 2016.
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para

Comemoremos a nossa persistência de
trabalho voltado a uma população doente
e entristecida.

Jornal do CRM-PR nº 93 - Edição especial do Dia do Médico de 2016 / Novembro de 2016.

www.crmpr.org.br / (41) 3240-7809.

motivos

Comemoremos o autorreconhecimento
do dever cumprido.

EXPEDIENTE

Design/diagramação: Victória Romano | Fotografias: AE Produções e CRM-PR.
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Tradicional solenidade do CRM-PR foi realizada em
16 de outubro, em Curitiba. Este ano, 51 médicos
receberam o Diploma de Mérito Ético-Profissional.

O

Conselho Regional de Medicina
do Paraná realizou na manhã de
16 de outubro, um domingo, a
solenidade alusiva ao Dia do Médico,
comemorado oficialmente no dia 18.
A entrega do Diploma de Mérito
Ético-Profissional aos médicos que
completaram 50 anos de formados,
tradição consagrada em três décadas como forma de estimular os
valores maiores da atividade entre
os que se iniciam, foi o destaque da
cerimônia, que ainda teve a palestra
do Prof. Dagoberto Hungria Requião
e os lançamentos dos livros “João
em Pessoa” e “Concurso Literário
Médicos do Paraná 2016”, seguido
do anúncio dos vencedores do certame inaugurado este ano.
Neste ano, 51 médicos foram distinguidos com o Diploma de Mérito
Ético e que também receberam o
cristal simbolizando a Medicina.
Do total, 37 estiveram presentes ou
representados na solenidade, que

teve lugar no Auditório Raquele Rotta
Burkiewicz, na Sede do CRM-PR em
Curitiba. Dentre os ausentes, o casal
Aparecida Leny Di Cicco de Souza
e Francisco Rocha de Souza, que se
formou na mesma turma de 1966
pela Universidade Federal do Paraná
e que reside em Cascavel. A Dra.
Aparecida, que é especialista em
Cardiologia e Clínica Médica, e o Dr.
Francisco, especialista em Ortopedia
e Traumatologia, estavam em viagem
ao Exterior, naquela data, exatamente
para comemorar o Jubileu de Ouro.
COMPONENTES DA MESA
Compondo a mesa diretora ao lado
do presidente em exercício da Associação Médica, Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho, e do presidente
da Academia Paranaense de Medicina, Aristides de Athayde Neto, o
conselheiro-presidente do CRM-PR,
Luiz Ernesto Pujol, exaltou o exemplo
que os homenageados representam
para as novas gerações de médicos.

“

EXPOENTES
ÉTICOS SÃO
REFERENCIAIS
ÀQUELES QUE
SE INICIAM NA
PROFISSÃO.

”

Assinalou as dificuldades que encontraram para bem exercer a atividade,
pelas limitações científicas e tecnológicas da época, mas que souberam
vencer sem se desviar os princípios
éticos norteadores da Medicina.
Neste aspecto, falou sobre a importância do apoio da família, muitas
vezes deixada em plano intermediário para se priorizar necessidades
do ofício. Os demais dirigentes igualmente manifestaram a gratidão e o
orgulho que as entidades e a classe
têm diante de tais expoentes éticos
da Medicina.
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Jubileu de Ouro

Professor profere palestra sobre
experiência como paciente

O

psiquiatra Dagoberto Hungria Requião, também
professor da PUCPR e diretor do Hospital Nossa
Senhora da Luz por muitos anos, proferiu a palestra
“Um médico como paciente”. Com muito bom humor e
descontração, ele fez um relato da experiência de ter se
transformado em paciente após um infarto e da angústia
no ambiente hospitalar, sobretudo numa UTI. O médico
relatou o primeiro drama após um sequestro, juntamente
com a esposa, do qual temeu não ser deixado vivo. Depois,
a fase de paciente e o entendimento de que, enquanto
sobrevivente, tem uma missão de compartilhamento
com os colegas e, ainda, de agradecimento aos demais
profissionais que atuam no ambiente hospitalar, a maioria anônima àqueles que são os beneficiários de toda a
dedicação. O Prof. Dagoberto Requião está completando
45 anos de graduação em medicina e também integra a
Academia Paranaense de Medicina.

Prof. Dagoberto Hungria Requião.

HOMENAGEM AOS
MEMBROS NATOS

E
Casal médico Dra. Aparecida Leny e Francisco Rocha de Souza,
de Cascavel, que comemorou o Jubileu de Ouro na Medicina em
viagem e não pôde comparecer à solenidade.
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levando o clima de emoção da cerimônia, foi
prestada ainda homenagem aos ex-presidentes do Conselho de Medicina, cujos retratos
estão estampados na galeria do hall do piso S1 da
Sede. Estiveram presentes os ex-dirigentes Duilton de Paola (1983-1986), Farid Sabbag (19881991), Hélcio Bertolozzi Soares (2005-2007),
Gerson Zafalon Martins (2007-2008), Carlos
Roberto Goytacaz Rocha (2010-2012), Alexandre
Gustavo Bley (2012-2013) e Maurício Marcondes
Ribas (2013-2015).

Presidente do CRM anuncia
lançamento de livros e
vencedores de concurso

D

urante a solenidade do Dia do
Médico, que reverenciou seleto
grupo de profissionais que
alcançou o jubileu de ouro, o presidente do CRM-PR, Luiz Ernesto
Pujol, fez ainda a apresentação dos
vencedores do Concurso Literário
Médicos do Paraná 2016. Foi uma
iniciativa conjunta do Conselho, da
AMP e Academia de Medicina, com
apoio da Sobrames e Universidade
Corporativa da Associação. O presidente destacou a repercussão alcançada pelo certame e o engajamento
de médicos e estudantes, citando
que o primeiro lugar em poesia tinha

ficado com a acadêmica de Medicina da Unioeste de Francisco Beltrão, Isadora Cavenago Fillus, e que
os vencedores de prosa tinham sido
dois médicos veteranos da Capital,
já distinguidos com o Diploma de
Mérito Ético: os Drs. Valdir Furtado
e Reginaldo Werneck Lopes, este
tendo completado 90 anos no início
de outubro.
O presidente do Conselho anunciou
que os diplomados também receberiam um exemplar do livro com a
coletânea de todos os trabalhos apresentados no concurso, e também a
obra “João em Pessoa”, em sessão de

autógrafos ao término da solenidade.
Ao destacar o lançamento do livro
que reverencia a memória do Prof.
João Manuel Cardoso Martins, Luiz
Ernesto Pujol aproveitou para agradecer as presenças de seus familiares à solenidade, incluindo a esposa
Dra. Maria Izabel, os filhos João Luiz
e Vitor Emanuel e a nora Bruna, todos
médicos. Agradeceu, ainda, o autorcolaborador do livro, Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes, professor de Direito Público da UFPR,
e a arquiteta e artista plástica Deisi
Casarin, de Joinville (SC), responsável pelas ilustrações.

Trabalhos premiados
Prosa
1º Lugar – O Marujo Sonhador
Valdir de Paula Furtado
2º Lugar – A Difícil arte de Amar
Reginaldo Werneck Lopes
3º Lugar – Sobre Glória e Compaixão
Jaqueline Doring Rodrigues
Poesia
1º Lugar – Bagagem
Isadora Cavenago Fillus
2º Lugar – Incertezas
Lorivaldo Minelli
3º Lugar – Mar sem Fim
Jacemar Cristina da Costa

Dr. Valdir de Paula
Furtado
Isadora Cavenago
Fillus, 1º lugar no
certame de poesia,
ladeada por Sérgio
Pitaki, Nerlan de
Carvalho e José
Fernando Macedo.

Novembro 2016 | Jornal do CRM-PR | 5

Livro reúne obras do
Concurso Literário 2016

O

livro Concurso Literário Médicos do Paraná 2016 foi
lançado durante as solenidades do Dia do Médico
realizadas na Associação Médica do Paraná e do
Conselho Regional de Medicina do Paraná, nos dias 15 e
16 de outubro, respectivamente. Juntamente com o lançamento da obra ocorreu a divulgação do resultado do
certame, com seus ganhadores nas categorias prosa e
poesia. O concurso reuniu centena e meia de trabalhos,
sendo conferidos troféus e certificados aos autores. Os
médicos homenageados pelo CRM com o Diploma de
Mérito Ético-Profissional e o cristal simbolizando a Medicina também receberam exemplares do livro “Concurso
Literário”, bem como da obra “João em Pessoa”.
A poesia premiada em primeiro lugar foi a intitulada “Bagagem”, de autoria de Isadora Cavenago Fillus, acadêmica de
Medicina da Unioeste, Campus de Francisco Beltrão. Ficou
em segundo lugar a obra “Incertezas”, do médico londrinense Lorivaldo Minelli; e, em terceiro, “Mar sem fim”,
de Jacemar Cristina Rocha da Costa, médica de Curitiba.
O conto premiado em primeiro lugar é de autoria do Dr.
Valdir de Paula Furtado, que teve como título “O marujo
sonhador”. O médico já recebeu em 2011 o Diploma de
Mérito Ético. O autor da prosa selecionada em segundo
lugar é outro renomado médico, o Dr. Reginaldo Werneck
Lopes, que recebeu seu diploma pelo Jubileu de ouro em
2001 e que no início de outubro completou 90 anos. “A
difícil arte de amar” foi o título de sua obra. “Sobre glória e

compaixão” foi o título
da obra premiada em
terceiro lugar, de autoria da Dra. Jaqueline
Doring Rodrigues, de
Curitiba.
A coordenação do concurso e da edição do livro alusivo
coube ao Dr. Sérgio Augusto de Munhoz Pitaki, diretor
cultural da AMP, membro da Academia de Medicina e
também da Sobrames. A comissão julgadora foi formada
pelo Prof. Dr. Roberto Antonio Carneiro, representando a
Academia de Medicina; Marcelo Salomão, advogado da
AMP; e Wilmar Mendonça Guimarães, vice-presidente do
CRM-PR. O Dr. Pitaki considerou a iniciativa um sucesso e
já prepara o regulamento da edição de 2017 sob expectativa de despertar um número maior de participantes.
O livro, que reúne as poesias e contos, tem 232 páginas
e, apesar da tiragem limitada, já conta com a sua versão
digital disponível no Portal do CRM-PR. A obra traz em sua
parte inicial mensagens dos presidentes do Conselho, Luiz
Ernesto Pujol; em exercício da AMP, Nerlan T. G. de Carvalho; e da Academia, Aristides de Athayde Neto; além do
coordenador Sérgio Pitaki e do presidente da Ucamp (Universidade Corporativa da AMP), José Fernando Macedo.
Os trabalhos vencedores, sob aval de seus autores, serão
publicados na revista Iátrico, do Conselho.

Colaboradores do CRM-PR responsáveis pela organização e realização da solenidade do Dia do Médico.
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Jubileu de Ouro

ENTREGA DO
DIPLOMA DE
MÉRITO ÉTICO

A

entrega do Diploma de Mérito Ético e do cristal simbolizando a Medicina foi feita em ordem alfabética
dos homenageados, com apresentação no telão de
suas fotografias quando do registro no CRM-PR, no início de sua vida profissional. Como é tradição, familiares
médicos é que fazem a entrega das comendas. Na ausência, são os conselheiros ou os ex-presidentes (membros
natos) que fazem a distinção.

O Dr. Ricardo Ribeiro Pasello fez a entrega das comendas ao pai, o
gineco-obstetra Adebio Paselo, de Arapongas.

O Dr. Anuar Michel Matni, de Londrina e especialista em Clínica
Médica e Nefrologia, foi reverenciado pela filha médica Leila
Werner Matni Couto.

O Dr. Antonio Ramos dos Santos, de Guaraniaçu, foi homenageado
por um dos filhos médicos, o Dr. Luiz Antonio dos Santos.

O Dr. Ayrton Pereira de Aguiar, de Paranavaí e especialista em
medicina de tráfego, recebeu as comendas pelas mãos do neto
médico, Dr. Diego de Aguiar Klein.

O presidente interino da AMP, Nerlan Tadeu Gonçalves de
Carvalho, entregou o Diploma ao Dr. Carlos Celso de Azevedo,
cirurgião plástico e com residência atual em Vila Velha (ES).
Novembro 2016 | Jornal do CRM-PR | 7

A Dra. Catharina da Graça Queiroz Rangel, de Londrina, recebeu o
título pelas mãos do filho médico Fábio Queiroz Rangel.

O presidente do CRM-PR fez a entrega ao Dr. Daltro Zunino, de
Curitiba e especialista em Nefrologia Pediátrica.

O presidente da Academia Paranaense de Medicina conferiu o
Diploma à Sra. Mariana Giandon, que representou o pai, o Dr.
Delmo Giandon, pediatra em Arapongas.

O ex-presidente do Conselho, Gerson Zafalon Martins, fez a entrega
ao Dr. Edison Costa, de Londrina e que é radiologista.

O radiologista Fabio Mauro
Segabinazzi, de Cornélio
Procópio, foi homenageado
pelos três filhos médicos, os
Drs. Flávia Lúcia, Fernando
Augusto e Francisco Eduardo.
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O vice-presidente do Conselho, Wilmar Mendonça Guimarães,
conferiu a titulação ao Dr. Fernando Silveira Picheth, de Curitiba.
Ele é especialista em Angiologia, Cirurgia Vascular, Medicina Legal
e Perícia Médica.

O Dr. Carlos Roberto Lebarbenchon Massignan entregou as
comendas ao pai, o pediatra e ex-conselheiro do CRM Frederico
João Massignan.

O Dr. Fumiyo Sakabe, de Umuarama e especialista em Clínica
Médica e Psiquiatria, recebeu o Diploma e o cristal pelas mãos de
um dos dois filhos médicos, Fabrizio Sakabe.

O ex-presidente do Conselho Farid Sabbag fez a entrega do Diploma
e o símbolo da Medicina ao Dr. Gilberto de Araújo, de Curitiba.

O Dr. Galvão Adenyr Lopes, de Curitiba e especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, foi homenageada pela filha médica, Dra.
Thelma Cristina Daher Lopes, e pela esposa, a Dra. Ivanita Daher Lopes, que no ano passado tinha recebido o diploma pelo jubileu de ouro.
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O Dr. Henrique Jorge Stahlke Junior, de Curitiba
e especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular,
foi homenageado pelos filhos médicos, Drs. Paulo
Henrique e Paulo Sérgio Dalla Bona Stahlke.

O Dr. Maurício Tamada Hato conferiu o Diploma a seu pai, Dr.
Hatiro Hato, de Paranavaí e que é Cirurgião Geral.

O Dr. Raphael Posser Fumagali entregou o Diploma e o símbolo
da Medicina ao pai, Dr. Ítalo Fernando Fumagali, de Marechal
Candido Rondon.

Dr. Jadir de Mattos, anestesiologista de Cascavel, recebeu a
homenagem pela filha médica, Dra. Fernanda Carvalho de Mattos.

O Dr. João Baptista Leonardo, de Maringá e especialista em
Cancerologia, Clínica Médica e Ginecologia, foi homenageado pelo
presidente do Conselho, Luiz Ernesto Pujol.
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A Dra. Lorete Maria da Silva Kotze,
gastroenterologista de Curitiba, foi homenageada
pelo filho médico Luiz Roberto Kotze e pelo marido,
o Dr. Hans Otto Kotze, que tinha sido diplomado
pelo jubileu em 2015.

O ex-presidente do CRM-PR, Dr. Duílton de Paola, entregou as
comendas ao Dr. Lineu Cesar Werneck, de Curitiba e especialista
Neurofisiologia, Clínica Médica e Neurologia.

O ginecologista Luiz Carlos Carzino, de Curitiba, recebeu o
Diploma pelas mãos da filha médica, Dra. Mirelle Portella Carzino.

O Dr. Marcial Escobar Vega, de Guaraci, e o conselheiro e
ex-presidente Carlos Roberto Goytacaz Rocha.

O Dr. Mário Ehalt Lopes, de Curitiba, foi homenageado pela filha
médica, Dra. Renata de Vasconcelos Lopes.
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O Dr. Mario Ramos Toscano de Brito, de Maringá, recebeu o
diploma e o símbolo pelas mãos da filha médica, Dra. Alessandra
Toscano de Brito.

O ex-presidente do Conselho, Alexandre Gustavo Bley,
entregou as comendas para o Dr. Murilo Henrique de Carvalho,
otorrinolaringologista de Londrina.

O presidente Luiz Ernesto Pujol fez a homenagem ao Dr. Odair de
Floro Martins, pneumologista de Curitiba, professor e também
ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Conselho.

O Dr. Hélcio Bertolozzi Soares, ex-presidente e atual conselheiro,
homenageou o Dr. Pedro Arildo Ruiz, de Umuarama e especialista
em Urologia e Nutrologia.

O Dr. Luiz Roberto Reis de Araújo conferiu o diploma ao pai,
Dr. Roberto Pirajá Moritz de Araújo, pneumologista e tisiologista
de Curitiba.

A conselheira Ewalda Von Rosen Seeling Stahlke entregou o
diploma à Sra. Estela Sandrini, que representou o marido, o
Dr. Rômulo Sandrini Neto.
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O oftalmologista curitibano Segundo Daniel recebeu o diploma e
símbolo pelas mãos do ex-presidente Maurício Marcondes Ribas.

O Dr. Emerson Buch conferiu o Diploma ao seu pai, o Dr. Sidney
Buch, de Curitiba, especialista em Oftalmologia.

A conselheira Keti Stylianos Patsis entregou o título ao Dr. Tokio
Okagawa, residente em Borrazópolis.

O anestesiologista curitibano Valdir Klein Ernlund recebeu o
diploma e o símbolo pelas mãos do filho médico, Dr. Lúcio Sérgio
Rocha Ernlund.

O Dr. Wilson Bozzi de Sá, de Curitiba, especialista em Cirurgia do
Aparelho Digestivo e Cirurgia Geral, recebeu a homenagem do
conselheiro Zacarias Alves de Souza Filho.

A Dra. Yukiko Takimura, pediatra de Curitiba, com o filho médico,
Dr. Marcos Takimura.
Novembro 2016 | Jornal do CRM-PR | 13

Jubileu de Ouro de 2016
Fazem parte da relação de homenageados de 2016, que não
puderam comparecer à solenidade*, os seguintes médicos:
• DR. ALFREDO ZEPEDA WILLS (CRM-PR 2.704)
Nascido em 29/08/1940 e formado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro em janeiro de 1966. Especialista em Pediatria,
com área de atuação em Gastroenterologia Pediátrica. Reside
em Londrina (PR).

• DRª APARECIDA LENY DI CICCO DE SOUZA
(CRM-PR 2.089)
Nascida em 11/08/1942 e formada Universidade Federal do
Paraná em dezembro de 1966. Especialista em Cardiologia e
Clínica Médica. Reside em Cascavel (PR).

• DR. ARISTIDES ANTONIO JOSE MAKOWICH
(CRM-PR 1.925)
Nascido em 03/12/1939 e formado pela Universidade
Federal do Paraná em dezembro de 1966. Especialista em
Anestesiologia. Reside em Arapongas (PR).

• DR. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ DELGADO
(CRM-PR 2.245)
Nascido em 06/08/1939 e formado pela Universidade Federal
do Paraná em dezembro de 1966. Reside em Foz do Iguaçu (PR).

• DR. DIOMAR DOS SANTOS (CRM-PR 3.204)
Nascido em 14/05/1938 e formado pela UFPR em dezembro
de 1966. Especialista em Medicina do Trabalho. Reside em
Maringá (PR).

• DR. FRANCISCO ROCHA DE SOUZA (CRM-PR 1.876)
Nascido em 20/06/1939 e formado pela UFPR em dezembro
de 1966. Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Reside em
Catanduvas (PR).

• DR. JOÃO CARLOS BARBOSA BRAGA (CRM-PR 1.884)
Nascido em 12/03/1943 e formado pela UFPR em dezembro de
1966. Reside em Curitiba (PR).
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• DR. JOENIO COSTA OLIVEIRA (CRM-PR 2.043)
Nascido em 03/09/1939 e formado pela UFPR em dezembro de
1966. Reside em Curitiba (PR).

• DR. JORGE SCHWEIZER (CRM-PR 2.998)
Nascido em 20/10/1937 e formado pela Universidade Federal
de Goiás em setembro de 1966. Reside em Santo Antônio da
Platina (PR).

• DR. JOSE LUIS DA SILVEIRA BALDY (CRM-PR 3.564)
Nascido em 27/06/1939 e formado pela Universidade
Federal de São Paulo em dezembro de 1966. Especialista em
Infectologia. Reside em Londrina (PR).

• DR. PAKAO HOYAMA (CRM-PR 2.739)
Nascido em 21/12/1939 e formado pela Universidade de
São Paulo ‑ Campus Ribeirão Preto, em dezembro de 1966.
Especialista em Oftalmologia. Reside em Londrina.

• DR. PEDRO VICENTE MICHELOTTO (CRM-PR 1.919)
Nascido em 27/03/1943e formado pela Universidade Federal
do Paraná em dezembro de 1966. Especialista em Cardiologia e
Medicina Intensiva. Reside em Curitiba (PR).

• DR. RAUL BACELLAR PORTUGAL (CRM-PR 1.889)
Nascido em 11/03/1941 e formado pela UFPR em dezembro
de 1966. Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Reside em
Curitiba (PR).

• DR. RIUZI NAKANISHI (CRM-PR 1.894)
Nascido em 27/03/1941 e formado pela Universidade Federal
do Paraná em dezembro de 1966. Especialista em Cardiologia,
Clínica Médica, Hematologia e Hemoterapia. Reside em
Maringá (PR).
*Os homenageados receberam o diploma e o símbolo da Medicina
posteriormente.
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Confraternização ocorreu em 16 de outubro, como parte
das atividades comemorativas ao Dia do Médico.

Dr. Galvão Adenyr Lopes e familiares.

Dr. Luiz Carlos Carcino, a esposa e o neto.

Dr. Antonio Ramos dos Santos e familiares.

Dr. Adebio Paselo e familiares.
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Mariana Giandon e familiares.
Ela representou o pai, Dr. Delmo.

Dr. Carlos Celso de Azevedo e familiares.

Dr. Anuar Michel Matni com familiares e convidados.

Dr. Ayrton Pereira de Aguiar, de Paranavaí, com os familiares.
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Dra. Catharina da Graça Rangel e o filho médico.

Drs. Mário Ramos Toscano de Brito e Ayrton Pereira de Aguiar e esposas.

Conselheira Ewalda Stahlke e Dra. Virginia Merlin.

Dr. Daltro Zunino e familiares.

Dr. Edison Costa e familiares.

Drs. Fernando Silveira Picheth e Murilo Henrique de Carvalho.

Dr. Fábio Mauro Segabinazzi e os quatro filhos, três deles médicos.
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Dr. Frederico Massignan e familiares.

Dr. Roberto Pirajá Moritz de Araújo e esposa.

Dr. Hatiro Hato, de Paranavaí, com familiares.
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Dr. Frederico Massignan e a esposa, Ingrid.

Dr. Henrique Jorge Stahlke Junior e familiares.

Dra. Lorete Maria da Silva Kotze com o esposo e filho.

Dr. Italo Fernando Fumagali e filhos.

Dr. Lineu Cesar Werneck e familiares.
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Dr. Wilson Bozzi de Sá e familiares.

Dr. Marcial Escobar Veja e familiares.

Dr. Tokio Okagawa e familiares.
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Dr. João Baptista Leonardo e esposa.

Dr. Sidney Buch e familiares.

Dr. Mário Ehalt Lopes e familiares.

Dr. Jadir de Mattos e filha.

Dr. Fumiyo Sakabe e filho.

Dr. Odair de Floro Martins e esposa.
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Dr. Pedro Arildo Ruiz e familiares.

Dr. Valdir Klein Ernlund e familiares.

Dr. Segundo Daniel e familiares.
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Dr. Mario Ramos Toscano Brito e familiares.

Dra. Yukiko Takimura e familiares.
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Álbum de

Dr. Sidney

Lembranças
Histórias marcadas por
desafios e muita dedicação

O

s homenageados deste ano
do Conselho de Medicina do
Paraná, por terem completado
o jubileu de ouro, formaram-se em
sua maioria pela UFPR. Uma parte
dos médicos ora diplomados fincou
raízes na Capital, enquanto outra se
lançou às diversas regiões do Paraná,
contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria dos indicadores de saúde. Aqui, neste álbum de
lembranças, reunimos alguns fragmentos desta história marcada por
desafios e abnegação, onde o papel
dos familiares teve grande relevância para o sucesso das carreiras desses médicos. Agradecemos a cessão
das fotos históricos que ajudam a
ilustrar esta edição especial do jornal do Conselho.
24 | Jornal do CRM-PR | Novembro 2016

Dr. Sidney

Dr. Carlos Celso

Dra. Lorete

Dr. Marcial

Dr. Fumiyo

Dr. Mario Ramos

Dra. Lorete

Dr. Roberto

Dr. Carlos Celso

Dr. Ayrton

Dr. Daltro

Dr. Fábio Mauro
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Obra reverencia memória do Prof. João
Manuel, editor da revista Iátrico do
Conselho e que faleceu há dois anos.

Livro “João em Pessoa” lançado
na solenidade do Dia do Médico

O

livro “João em Pessoa” foi lançado em 16 de outubro, como
parte das atividades comemorativas do Dia do Médico pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná.
A obra reverencia a memória do Dr.
João Manuel Cardoso Martins, renomado médico, professor e também
escritor que deixou legado de ensinamentos éticos e de elevação da Medicina, da arte e da cultura. Durante
mais de 12 anos ele atuou de forma
colaborativa para enriquecer o conteúdo das publicações do CRM-PR,
incluindo a revista cultural Iátrico, da
qual foi mentor e editor.
Com 106 páginas, o livro traz um
João Manuel por inteiro, sem fugir
das perguntas provocativas do amigo
de quatro décadas Manoel Eduardo
Alves Camargo e Gomes, professor
de Direito Público da Universidade
Federal do Paraná. O médico cumpriu uma das etapas da entrevista
em meio a sessão de quimioterapia,
quando já lutava contra um câncer. E
sentiu-se um pouco à vontade porque boa parte das perguntas brotava
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de fragmentos da poesia de Fernando
Pessoa, que tanto admirava, não só
por ser português como ele, João. Daí
o uso ambíguo dado ao título. Mais
que vivências, o livro oferece experiências e lições de ética, de vida e de
compreensão da finitude.
A obra, além de versos de Pessoa, traz
entremeios de memes e das jaculatórias que o médico popularizou nas
edições da revista Iátrico e, também,
reuniu em livro como “sugestões
para o dia a dia do médico”. Editado
dentro da série Cadernos do Conselho, o livro teve como coordenador o
presidente do CRM-PR, Luiz Ernesto
Pujol, que também faz a mensagem
de abertura e usa como ponto de
partida uma frase do médico homenageado: “Cultura não é um saber
memorizado; isso é erudição. Cultura
é um saber reflexivo. Cultura é o que
sobra quando esquecemos o que
memorizamos”.
A solenidade do Dia do Médico ocorreu no auditório e a sessão de autógrafos para lançamento do livro no

hall da Sede do Conselho. O evento
foi prestigiado por familiares do Dr.
João Manuel, dentre eles a esposa,
a Dra. Izabel da Fonseca Martins,
os filhos João Luiz e Vitor Emanuel
e a nora Bruna, todos médicos. Também duas netas do homenageado
e a esposa do filho João Luiz acompanharam a solenidade, a exemplo
da arquiteta e artista plástica Deisi
Casarin, de Joinville (SC), autora de
trabalhos artísticos que ilustram a
publicação. A obra, inscrita na Biblioteca Nacional, ainda teve o jornalista
Hernani Vieira como editor, a designer Victória Romano como responsável pelo projeto gráfico e diagramação e Lisandra Pezoti como revisora.
O livro teve edição impressa restrita,
mas tem sua versão digital disponibilizada no Portal do CRM-PR. Bibliotecas e instituições acadêmicas podem
requisitar ao Conselho o exemplar
físico. O Dr. João Manuel também era
autor dos livros “Jaculatórias - Sugestões para o dia a dia do médico” e
“Primeiras Impressões - Iátrico em
Perspectiva”.

Na parte superior, João Luiz e esposa,
Vitor, esposa e filhos, Manoel
Eduardo e esposa e Hernani Vieira,
jornalista do CRM-PR. Abaixo, os
médicos e filhos do Prof. João Manuel,
Vitor e João Luiz, ladeiam o autor
do livro “João em Pessoa” (detalhe),
Manoel Eduardo, e o presidente do
CRM-PR, Luiz Ernesto Pujol.
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