
Cerca de 55 formandos 

do curso de medicina 

da Universidade Católi-

ca receberam no dia 11 

de janeiro, as carteiras 

profissionais de médico. 

O 1° secretário do 

CRM-DF, Procópio Mi-

guel dos Santos, reali-

zou a entrega durante a 

solenidade de Colação 

de Grau dos estudan-

tes, no Centro de Con-

venções Ulysses Gui-

marães.  

O documento foi entre-

gue junto com um e-

xemplar do Código de 

Ética Médica e as Car-

teira Digital Profissional 

dos médicos.  

O Conselho realiza a 

entrega das carteiras 

na colação de grau, 

desde outubro de 2013. 

Algumas semanas antes 

da entrega das carteiras, 

os conselheiros da autar-

quia se reúnem com os 

estudantes do 12° se-

mestre do curso de medi-

cina das universidades do 

Distrito Federal, para 

mostrar aos futuros médi-

cos a visão do Conselho 

em relação ao exercício 

ético da medicina e tirar 

dúvidas sobre titulação, 

processos e inscrição 

médica. Por ano, são cer-

ca de 400 formandos em 

medicina no DF.    

O CRM-DF manifesta profundo pesar e solidariedade à população de Brumadi-

nho (MG), em decorrência das vidas perdidas com o rompimento da barragem 

no Córrego do Feijão. 

Neste momento, levamos à família da Médica do Trabalho da mineradora Val-

le, Marcelle Porto Cangussu,e às demais famílias, nossas condolências. Em 

mais uma tragédia, destaca-se a necessidade da observância das Normas de 

Segurança e Saúde no Trabalho, bem como do planejamento e do gerencia-

mento de riscos em todas as atividades. Nesse contexto, ressalta-se, a impor-

tância do Médico do Trabalho e dos demais profissionais do Serviço Especiali-

zado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

Aguardamos as apurações com as devidas punições dos responsáveis e inde-

nizações às famílias, de forma exemplar, além de rigorosa fiscalização das bar-

reiras existentes no país, por parte do Poder Público, visando prevenir novas 

tragédias. 
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Nota à Sociedade 
A população e os ser-
vidores da saúde fo-
ram surpreendidos 
com a proposta de 
mudança de gestão 
da Rede Pública de 
Saúde, divulgada pelo 
atual governo em for-
ma de Projeto de Lei 
encaminhado à Câma-
ra Legislativa para vo-
tação em convocação 
extraordinária no dia 
24 de janeiro.   
O CRM-DF tem como 
missão precípua disci-
plinar o exercício ético 
da medicina por meio 
da sua normatização, 
fiscalização, orienta-
ção e valorização pro-
fissional. 
É dever do CRM-DF 

ainda, defender uma 

saúde pública digna, 

eficaz e de qualidade 

para população. Dian-

te das perspectivas 

deste projeto de lei, o 

CRMDF manifesta-se 

contra mudanças a-

bruptas de políticas 

públicas de saúde 

sem discussão ampla 

e aberta com todas as 

partes interessadas. 

Nota de Solidariedade à População de Brumadinho/MG 
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