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Estudantes da Faciplac e Católica recebem Carteira de Médico  

Documento foi entregue pelo presidente do CRM-DF durante a colação de grau dos formandos  

O Presidente do Conselho Regional de Medicina 

do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martínez Za-

pata, entregou no dia 13 de julho, as carteiras de 

médico para os formandos da  XX turma de medi-

cina da Faciplac. O evento ocorreu durante a co-

lação de grau dos estudantes, no Centro de Con-

venções Ulysses Guimarães. O documento foi 

entregue juntamente com um exemplar do Código 

de Ética Médica. Com a carteira em mãos, os for-

mandos ganham o direito legal de exercer a medi-

cina.  

Na oportunidade, o presidente do CRM-DF parabenizou os novos médicos pela conquista e se manifes-

tou contra a declaração do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, ―Vamos parar de fingir que a gente paga 

médicos, e o médico parar de fingir que trabalha. Isso não está ajudando a saúde do Brasil‖.  

Para Dr. Jairo, o que o ministro falou é uma meia verdade. ―Eles  realmente fingem que pagam os médi-

cos, mas nós não fingimos que trabalhamos‖, comentou.   

No dia 21 de julho os alunos da Universidade Católica de Brasília  (UCB) receberam as carteiras de mé-

dico entregue pelo presidente do CRM-DF. Além de representar a autarquia, Dr. Jairo Martínez também 

foi um dos professores homenageados pela turma, recebendo uma placa de presente. Desde outubro de 

2013, início da gestão, o CRM-DF já entregou as carteiras em 25 formaturas de Medicina do DF. Por a-

no, são cerca de 400 formandos em medicina no DF. 
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Presidente do CRM-DF participa de missa em homenagem ao médico Júlio Rufino  

O ortopedista se recuperava de um AVC e faleceu após uma queda  

O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, participou no dia 25 de julho, no auditório do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), de uma missa em homenagem ao conselheiro federal por Amazonas, orto-

pedista e professor Júlio Rufino Torres, que faleceu no dia 11 de julho.  O professor e conselheiro se re-

cuperava de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que exigia cuidados, mas não o impediam de realizar 

várias atividades. No entanto, o falecimento resultou de problemas gerados após uma queda.  

Homem de formação cristã arraigada, Júlio Torres sempre teve a preocupação de compartilhar seu co-

nhecimento, oferecendo sempre contribuições valiosas nos sete anos que representou seu Estado no 

CFM. O conselheiro Júlio Torres teve participação importante em debates sobre a ética no exercício da 

profissão e também na importância de evitar conflitos de interesse na relação entre médicos e represen-

tantes da indústria farmacêutica. Como membro da autarquia, contribuiu em comissões e câmaras técni-

cas, inclusive em encontros em outras entidades, como a Associação Médica Brasileira (AMB). 

Além das suas atividades como médico, conselheiro e professor da Universidade Federal do Amazonas 

(Ufam), Júlio Torres tinha uma intensa atividade pastoral, sendo, junto com a esposa, orientador de ca-

sais em cursos matrimoniais em toda a prelazia de Manaus. 

————————————————————————————————————————————–——-

Jairo Martínez dá entrevista sobre a situação da saúde pú-

blica do Distrito Federal  

No dia 25 de julho, o presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Za-

pata, foi entrevistado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, 

Gutemberg Fialho, para TV SindMédico. Na oportunidade, Dr. Jai-

ro falou sobre a situação da saúde pública do Distrito Federal, o 

Indicativo de Interdição Ética das Unidades de Pronto Atendimen-

to do DF, principalmente a de Ceilândia. Na ocasião, foi assinado 

um TAC com a Secretaria de Saúde do DF, com objetivo de regu-

larizar o atendimento, reabastecer os insumos e medicamentos, e 

redimensionar o número de profissionais.   


