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Caro colega médico paranaense,

Como você já deve estar sabendo, está em curso o processo eleitoral que deve eleger os representantes do 
Paraná no Conselho Federal de Medicina. Eu, Dr. Donizetti Giamberardino, em conjunto com o amigo Dr. 
Alcindo Cerci Neto, compomos a Chapa 1 - ÉTICA E RESPEITO e vamos, com o seu apoio, atuar incessante-
mente defendendo a medicina e a sociedade dos movimentos aviltantes que contrariam a milenar arte do diag-
nóstico, cuidado, prevenção e melhoria da qualidade de vida das populações e enfermos.
 
Sofremos muito com os governos anteriores que promoveram um achatamento da significância da medicina no 
Brasil. Resistimos a um verdadeiro rolo compressor político que utilizou da opinião pública para seguir com 
suas pautas populistas que não trouxeram avanços para melhorar o acesso da população ao médico, ou à quali-
dade assistencial. Se não bastasse, promoveram o aumento do número de escolas médicas e a relativização da 
profissão médica, tentando deturpar o sagrado ATO MÉDICO de diagnosticar, indicar tratamento e cuidar das 
pessoas.
 
Mesmo em tempos adversos como os anos passados, a minha atuação em conjunto com os colegas no Conselho 
Federal de Medicina conseguiu barrar movimentos que fariam mais mal à medicina brasileira. As vitórias do
CFM a que me refiro são: a não aprovação do programa Mais Especialistas, o impedimento à flexibilização do 
Revalida, a exposição das más condições de trabalho que médicos encontram no Paraná e Brasil afora. 

 Ainda pude liderar a comissão nacional pró-sus ao organizar o 13º Encontro Nacional das Entidades Médicas 
e consolidar a união das entidades médicas. Um importante passo para o ganho de força e representatividade 
das pautas médicas junto ao Executivo e Legislativo estadual e nacional.

Por esses motivos, escolhemos o lema Ética e Respeito e, com o seu apoio, eu, Dr. Donizetti Giamberardino e 
o Dr. Alcindo Cerci Neto atuaremos em Brasília, representando os médicos paranaenses.
 

Conheça as propos-

(instagram.com/eticaerespeito) ou no facebook (facebook.com/eticaerespeito).

 O momento é favorável para os médicos e para as instituições serem ouvidas. Experiência, solicitude e presen-
ça ética e respeitosa é o caminho para fazermos valer a chance de aprovar a carreira médica de estado, a defesa 
do ato médico conforme texto original da lei, a fiscalização e punição das escolas médicas oportunistas, 
toria e rigor quanto a entrada de médicos formados no exterior, a defesa do profissional, cobrança das auto- 
ridades por melhores condições de trabalho e, principalmente, a importância e protagonismo do médico
como líder da saúde em benefício da sociedade.

Atenciosamente,
Donizetti Dimer Giamberardino Filho e 
Alcindo Cerci Neto

Alcindo Cerci Neto 
(CRM-PR 16.282)

Donizetti Dimer Giamberardino Filho 
(CRM-PR 5.647)
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