
VOTE CHAPA 3 RENOVAÇÃO + TRANSPARÊNCIA

PROPOSTAS
* Renovação + Transparência no CFM – Nada se sabe dos Conselheiros atuais e
o que eles fazem. São sempre os mesmos e os resultados nunca aparecem. Fica 
parecendo que somente Conselheiros dos CRM podem ser eleitos para o CFM. Nosso 
foco será sempre o médico. Seremos sempre seus representantes.
* Contra a abertura de novas escolas de medicina.

* Segurança 24 horas para os médicos nos seus locais de trabalho, principalmente para 
as mulheres.
* Isenção da 1ª anuidade e 50% de desconto na 2ª. Lutar juridicamente para adequar as 
vagas de residência médica e o valor da bolsa dos residentes, que hoje é ridícula.
* Trazer o CFM para o século XXI com a flexibilização das regras de publicidade médica 
no mundo digital e outras mídias, protegendo a sociedade e preservando a sua imagem.
* Guerra aos não médicos, como optometristas, biomédicos, fisioterapeutas, doulas, etc.

* Fim da cobrança duplicada de anuidades do CRM para quem atua em dois Estados.

* Liberação da telemedicina apenas após discussão entre todos os médicos, e não como
aconteceu na Resolução arbitrária CFM 2227/18, da qual nem as entidades médicas e 
nem os médicos foram ouvidos.
* Piso salarial de R$ 14 mil e criação de uma carreira pública para o médico, nos moldes 
do Judiciário.
* Fim da obrigatoriedade do voto no CFM e CRM.

* Revalida light nunca mais.

CANDIDATO Robson Azevedo, CRM 4781 - Conselheiro Titular
EXPERIENTE - Conselheiro do CRM GO – 2003 a 2018 - Presidente da SBOT GO  - 
Diretor de Defesa e Dignidade Profissional da SBOT Nacional  - Presidente da 
Associação dos Hospitais de Goiás - Diretor da Associação Médica de Goiás - Diretor da 
Unimed Goiânia - Diretor Técnico do HGG. JOVEM - Formado em 1985 - Especialista 
em Ortopedia e Traumatologia  - Preceptor de Residência Médica do Hospital Ortopédico 
de Goiânia - Professor da FM da PUC–GO, na disciplina de Ética Médica há 10 anos - 
Coronel Médico da Reserva PM-GO - Diretor do Sindicato dos Médicos de Goiás. 
HUMANITÁRIO - Participou da Missão SOS HAITI, atendendo vítimas do terremoto 
2010.

CANDIDATO Marcelo Prado, CRM 10212  - Conselheiro 
Suplente - Formado em 1997  - Especialista em Cirurgia Plástica  - Titular da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) Professor FM/UFG  - Supervisor da 
Residência de Cirurgia Plástica HC/UFG  - Regente do Serviço de Cirurgia Plástica 
HC/UFG pela SBCP - Membro da American Society of Plastic Surgeons (ASPS) 


