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CRM-DF elege diretoria para os próximos 20 meses
Foi eleita a nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF). A escolha foi
feita em reunião plenária do corpo de conselheiros do CRM-DF, na sede da autarquia.
Na oportunidade, foram escolhidos para diretoria os novos ocupantes dos cargos de presidente, Jairo
Martinez Zapata, vice-presidente, Thiago Blanco Vieira, primeiro secretário, Luiz Fernando Galvão Salinas, segundo secretário, Jorge Gomes de Araújo e o tesoureiro, Romero Bezerra Barbosa. O mandato
terá duração de 20 meses, de 01 de fevereiro de 2017 a 30 de setembro de 2018.

CFM visita nova diretoria do CRM-DF

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) recebeu no dia 9 de fevereiro, a diretoria
do Conselho Federal de Medicina (CFM), durante Sessão Plenária, na sede da autarquia. Esse foi o primeiro encontro das diretorias após a mudança da gestão do CRM-DF que ocorreu no dia 1 de fevereiro.
No dia 8 de fevereiro, o novo presidente do CRM-DF, Jairo Zapata, já tinha participado da primeira reunião de 2017 entre a diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM) e os dirigentes locais.
No encontro, os novos representantes – dos Estados de Rondônia e Tocantins, no Norte; Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Rio de Janeiro, no Sudeste; e Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, no Sul – foram apresentados por seus antecessores e falaram sobre as expectativas em relação ao novo cargo.
O presidente do CFM, Carlos Vital, cumprimentou os recém-eleitos e ressaltou a vasta experiência institucional dos novos presidentes e a plena confiança depositada no trabalho do grupo.
Para o novo presidente do CRM-DF, Jairo Zapata, será uma honra dar continuidade ao trabalho da pediatra Martha Helena Zappalá Borges. “Espero continuar recebendo o apoio do CFM para recuperarmos,
juntos, a nossa medicina e dar dignidade aos pacientes, especialmente os mais carentes”, disse Zapata.

B O L E T I M I N F O R M AT I V O
C R M - D F
FEVEREIRO DE 2017

CRM-DF entrega Carteira de Médico aos formandos da Faciplac

No dia 3 de fevereiro os formandos da Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Centro
(FACIPLAC) receberam do conselheiro do CRM-DF, Alexandre Calvaca, a carteira profissional de médico, juntamente com um Código de Ética Médica. A entrega ocorreu durante a solenidade de colação de
grau dos formandos, no Quartel General do Exército (QGEx), localizado no Setor Militar Urbano (SMU).
Com o documento em mãos, os novos médicos já podem atuar no mercado de trabalho. O CRM-DF foi o
primeiro do país a entregar as carteiras durante a colação de grau dos médicos. Anteriormente, os formandos só adquiriam a carteira em média 60 dias após a conclusão do curso.

Conselheira do CRM-DF
ministra palestra em aula
inaugural da Faciplac
Os alunos da 1º Turma do 1º
período de curso de medicina
da Faculdades Integradas da
União Educacional do Planalto
Central (FACIPLAC) tiveram,
no dia 13 de fevereiro, uma
aula inaugural com a presença
da conselheira do CRM-DF,
Martha Helena Pimentel Zappalá Borges.
A conselheira ministrou uma palestra sobre a importância da medicina, ética médica, residência médica
e discursou sobre as funções do conselho.
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Solenidade de Posse da Nova Diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

O ortopedista Paulo Emiliano Bezerra Júnior assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia do DF (SBOT-DF) em substituição a Leônidas de Souza Bomfim. O presidente do CRMDF, Jairo Martínez Zapata, e o conselheiro, Jorge Gomes de Araújo, compareceu à cerimônia de posse,
que ocorreu no dia 20 de fevereiro.
A SBOT é uma associação nacional de especialidade médica, unidade conveniada da Associação Médica Brasileira (AMB), responsável por congregar os especialistas em Ortopedia e Traumatologia. Ela promove e tem a responsabilidade na formação de especialistas, além de prover condições para atualização
permanente, sob a forma de ensino, pesquisa, educação continuada, desenvolvimento cultural e defesa
profissional.

