
 

Discurso de transmissão de cargo de Renato Azevedo Júnior 

Primeiramente, gostaria de agradecer aos funcionários do Cremesp, delegados e 
conselheiros, convidados e a família por todo apoio e dedicação. 

Comunicado – Até o presente momento, o Cremesp não forneceu o registro 
profissional de médico para nenhum solicitante do Programa Mais Médicos. 

E não forneceu, não porque somos contra o Programa – e nós somos contra o Programa 
– nem para boicotá-lo, mas, sim, porque a documentação entregue pelo Ministério da 
Saúde foi tão precária, que se tornou impossível o Cremesp assumir o fornecimento do 
registro com o mínimo de segurança. 

E por que somos contra o Programa Mais Médicos? Porque é demagógico, no sentido 
de que não irá, nem de longe, resolver os graves problemas de atenção à saúde no SUS, 
e o Ministério da Saúde sabe disso. Porque é eleitoreiro, no sentido de que serve para 
alavancar a candidatura do ministro da Saúde ao Governo do Estado de São Paulo. 

E, finalmente, porque é irresponsável, no sentido de que permite que supostos médicos, 
sem revalidação de seus diplomas, possam atender a população brasileira de baixa 
renda. Digo isso, porque as classes mais elevadas não aceitarão serem atendidas por este 
tipo de suposto médico. 

Assim, o Governo Federal reforça o anti-SUS, uma vez que o programa vai contra todo 
o princípio de igualdade, equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde. 

Teremos, cada vez mais, um SUS para os pobres, enquanto os mais privilegiados terão 
atendimento na saúde privada. 

E por falar em saúde privada, para não deixar dúvidas sobre a opção preferencial pelos 
mais ricos por esse setor da saúde, recentemente o Governo Federal abriu mão de – 
estima-se – 4 bilhões de reais à título de impostos devidos pelos planos de saúde, por 
meio de um perdão das dívidas tributárias dos planos. Como disse a professora Lígia 
Bahia, isto é um escândalo. 

Quem precisa urgentemente de mais recursos é o SUS, não a saúde privada. 

Por falar nisso, na proposta orçamentária que o Governo Federal encaminhou ao 
Congresso Nacional – e que certamente será aprovada pelo mesmo – a dotação 
orçamentária para o SUS continua sendo absolutamente insuficiente, sendo até mesmo 
proporcionalmente inferior à deste ano. Ou seja, o SUS continuará na miséria o ano que 
vem. E o que mais espanta é observar a inércia do ministro da Saúde em relação à 
questão do financiamento do SUS. 

Senhor ministro, nós queremos 10% da Receita Bruta da União para a Saúde Pública! E 
queremos já! 



Senhores, sob a presidência do Dr. João Ladislau, sob o comando da Plenária de 
Conselheiros, com a participação dos delegados e demais médicos do Estado de São 
Paulo, o Cremesp continuará na defesa do exercício da Medicina, na defesa do SUS, 
conforme idealizado na Constituição Federal de 1988; defendendo a valorização do 
trabalho médico na saúde suplementar, a qualidade do ensino médico, a começar pela 
defesa de um exame de habilitação de final de curso; entre outras bandeiras que 
continuaremos a defender. 

Para tanto, torna-se de fundamental importância a manutenção e o fortalecimento da 
união entre as diversas entidades médicas nacionais e estaduais, com o movimento 
conhecido como Unidade Médica, da qual nos orgulhamos de fazer parte. 

Infelizmente, alguns setores não compreendem a importância da Unidade Médica. 
Tentam nos dividir, tentam nos rachar, tentam impor a sua opinião e hegemonia no 
movimento médico, desconhecendo que só unidos ao redor de nossas bandeiras comuns 
– e são muitas – seremos fortes o suficiente para enfrentar as grandes questões 
colocadas para os médicos e para a saúde brasileira. 

Senhores, nós fomos, somos e seremos a Unidade Médica! 

Despeço-me da Presidência, mas ainda com disposição para continuar a luta em prol da 
Medicina e saúde do Brasil, e, se mais não fiz, peço sinceras desculpas a todos os 
colegas que em mim confiaram, mas acreditem, não foi por falta de empenho ou 
vontade. 

Obrigado. 
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