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Mesa Redonda no 50º Congresso Nacional dos Médicos Residentes

Foi realizado em Brasília, nos dias 3 e 4 de dezembro, o 50º Congresso Nacional dos Médicos Residentes, evento promovido pela Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), momento em que foram celebrados os 50 anos da entidade e também a eleição da diretoria para a Gestão 2017. O médico
Flávio Taniguchi, de São Paulo, foi escolhido o novo presidente e substituirá a médica Naiara Balderramas.
Com muitos desafios pela frente, agravados pela instabilidade política do país, a nova Gestão da ANMR
comprometeu-se a continuar na luta pela defesa da residência médica como melhor modelo para formação de médicos especialistas para o Brasil, auxiliar as associações estaduais no seu fortalecimento jurídico e de buscar a retomada do diálogo com o governo federal sobre as pautas pactuadas no movimento
nacional de valorização da residência médica iniciado em 2015.
A presidente do Conselho Regional de Medicina do DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, e o
conselheiro, Jairo Martinez Zapatta, estiveram presentes na abertura do evento.

Estudantes de Medicina da UNB visitam o CRM-DF

No dia 6 de dezembro, Dra. Martha Helena e o conselheiro do CRM-DF, Thiago Blanco, receberam os
estudantes de medicina da Universidade de Brasília (UNB). Os alunos deram entrada na documentação
para inscrição de Médico e confecção da Carteira Profissional que é entregue pela autarquia, durante a
solenidade de colação de grau dos futuros médicos juntamente com um Código de ética Médica. A solenidade está prevista para ocorrer em fevereiro de 2017.
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Solenidade de Passagem de Comando do Batalhão da Guarda Presidencial
No dia 12 de dezembro, foi realizada a cerimônia de
passagem de comando do Batalhão de Guarda Presidencial, do Coronel Virgínio Augusto Corrieri de Castro para o Tenente-Coronel Carlos Frederico Gomes
Cinelli. Dra. Martha Helena e o assessor jurídico do
CRM-DF, Marco Antônio Medeiros e Silva, foram prestigiar a troca do comando.
A solenidade foi presidida pelo Comandante Militar do
Planalto, General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho, e foi precedida pela inauguração do retrato do comandante sucedido. O Chefe do Estado-Maior do Exército, General de Exército Adhemar da Costa Machado Filho; o Chefe de Assuntos Estratégicos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General de Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas, autoridades civis e militares e convidados prestigiaram a cerimônia.
O Tenente-Coronel Cinelli, comandante sucessor, recebeu o facão pioneiro lobo guará, ostentado por
todos os comandantes de organizações militares do Comando Militar do Planalto e que representa o pioneirismo da missão Crulls, que trilhou o planalto central em 1892 para levantar a área que abrigaria a nova capital federal.
CRM-DF entrega carteira de profissional durante colação de grau da Católica e ESCS

Colação da UCB

Colação da ESCS

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) entregou no dia 8 de dezembro as carteiras de Médico aos formandos Universidade Católica de Brasília (UCB) e no dia 15 para os estudantes
da Escola Superior de Ciência da Saúde (ESCS). As solenidades ocorreram no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães.
O CRM-DF foi o primeiro do País a entregar a carteira durante a cerimônia de colação de grau dos Médicos. Anteriormente, os formandos aguardavam de trinta a sessenta dias, após a conclusão do curso, para
adquirir o documento profissional.

