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Editorial

para o médico, investindo mais 
nos programas de qualificação, a 
exemplo do Programa de Educação 
Médica Continuada (PEC), dos 
cursos de urgência e emergência, 
recentemente oferecidos, e da rede 
de propagação do conhecimento, 
por meio presencial e digital. 

Intensificamos, recentemente, 
o canal de Youtube do CRM-ES 
e aumentamos, sobremaneira, 
nossas publicações nas outras 
mídias sociais e no nosso site. 
Com mais informações, temos a 
certeza de uma queda acentuada 
nos pequenos “deslizes éticos”, 
percebidos por nós, em muitos 
casos, como resultado de 
desinformação.  

Durante este duro momento de 
pandemia, o mais desafiador da 
história da medicina no mundo, 
ampliamos os meios de acesso 
dos médicos aos nossos serviços, 
como esforço para permitir que 
problemas cartoriais e judicantes 
pudessem ser agilizados por meio 
de ferramentas on-line seguras, 
disponíveis, sobretudo, no nosso 
site. 

O CRM-ES é sensível ao momento, 
aos problemas que você médico 
enfrenta hoje e está adotando 
todas as medidas possíveis para 
apoiá-lo e para facilitar sua vida, de 
acordo com as normas legais. 

Estamos de portas abertas para 
você. Informe-se, siga nossas 
mídias sociais, leia nossos e-mails, 
jornais e publicações técnicas. 
Procure o Conselho sempre que 
sentir necessidade.

Seja bem-vindo, sempre, à 
sua casa. 

Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira 
Presidente do CRM-ES 

O CRM-ES e o CFM estão na ponta, 
junto com as outras organizações 
representativas da categoria, na luta 
árdua em busca de melhores condições 
de trabalho, para os profissionais, e de 
atendimento, para a sociedade. 

A imagem que se consolidou ao 
longo dos anos é de que o Conselho 
é basicamente um órgão judicante, 
responsável pelo controle da profissão 
e por punir o médico, sem contar 
a cobrança de anuidade e toda a 
burocracia necessária para o registro 
profissional e das empresas médicas. 
Como Presidente do CRM-ES preciso 
esclarecer que a Autarquia tem sim 
papéis judicantes e cartoriais, mas que 
vai muito além dessas atribuições.

Temos lutado pela justa melhoria 
das condições de trabalho, que 
implicam, inclusive, no nosso debate 
permanente com as autoridades 
públicas e com outros órgãos de 
controle sobre a remuneração mínima 
adequada para o cumprimento da 
nossa rotina de trabalho. 

Estamos em campo, fiscalizando 
e zelando pelo cumprimento das 
condições de atendimento médico, 
especialmente nas unidades públicas de 
saúde. E, agora, estamos voltados para 
a ampliação dos meios de informação 
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Expediente

Conselho. Na oportunidade, o novo 
presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício 
Otávio Gaburro Teixeira, reforçou 
as propostas da atual gestão, 
tendo a redução da burocracia 
e a ampliação dos meios de 
informação para o médico como 
princípios básicos. 

Comunicação - O conselheiro 
e 2º Secretário do CRM-ES, Dr. 
Robson Ribeiro Modenesi, é o 
novo Diretor de Comunicação da 
Autarquia.  Junto com a Diretoria 
e o corpo conselhal, está atuando 
para aprimorar, cada vez mais, 
a troca de informação entre o 
médico e o Conselho.

Burocracia de menos - A nova 
Diretoria do Conselho Regional de 
Medicina do Espírito Santo tomou 
posse no dia 1º de abril, para um 
mandato de dois anos e meio. A 
cerimônia, respeitando todas as 
medidas sanitárias recomendadas 
para o momento, foi na sede do 

O CRM é seu aliado

Dr. Fabrício Gaburro, presidente do CRM-ES
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Menos burocracia

O caminho digital
Ampliada a oferta de serviços on-line para favorecer a classe capixaba 

A oferta de serviços on-line e seguros no site de CRM-ES 
vieram para ficar. Parte dessas medidas seria adotada com o 
tempo, mas a pandemia acelerou todo o processo e muitos 
serviços já foram implantados e ficarão como uma nova 
ferramenta para facilitar a vida do médico.

Além das medidas administrativas que fazem parte de um 
programa para reduzir a burocracia no Conselho, outras foram 
adotadas que beneficiam toda a categoria, especialmente os 
médicos do interior, como as audiências on-line. Em geral, 
boa parte das dúvidas são esclarecidas e dirimidas nessas 
audiências, evitando que denúncias que tecnicamente não 
teriam respaldo, prosperassem. 

O tempo dedicado aos pacientes e ao trabalho médico em 
si é o mais importante a se preservar com as medidas para 
reduzir a burocracia, adotadas nesta gestão. 

“Vamos continuar estudando outras ações que possam 
beneficiar o médico, para que ele tenha mais tempo para se 
dedicar ao trabalho profissional”, ressalta o presidente do 
CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira. 

VÁ AO MÉDICO em nova fase

O medo da infecção pela Covid-19 continua afastando pacientes 
do tratamento e acompanhamento médico e aumentando o risco 
de agravamento de outras patologias 

O comprometimento da saúde pelo próprio paciente é a 
preocupação da nova fase da campanha Vá ao Médico, lançada 
no final de maio nas mídias sociais do CRM-ES. 

O slogan é “O medo não pode te paralisar”. Desde o início da 
pandemia e, novamente, no início deste ano, os consultórios e 
clínicas sofreram com a redução do movimento, que indicava um 
comportamento preocupante da população: por medo de pegar 
a Covid-19, pacientes, muitos com comorbidades importantes, 
estavam deixando de manter consultas, exames e tratamentos, 
ampliando os riscos de agravamento do seu quadro de saúde e 
até correndo risco de morte. 

No atendimento hospitalar foi percebido esse fenômeno, 
reforçado depois por alertas das sociedades de especialidades. 

Desde os primeiros meses da pandemia, o CRM-ES já estava 
atento ao fenômeno e alertava a sociedade, por meio das mídias 
sociais, que esse medo exagerado da pandemia comprometia a 
saúde do próprio paciente. 

A primeira fase da campanha Vá ao Médico foi lançada no 
início da pandemia, com a mensagem “Cuide-se! Não existe só 
a Covid-19”. Na segunda fase, a mensagem foi “Cuide da sua 
saúde”; na terceira, “Rumo à pós-pandemia, mas com cuidado”; 
na quarta, “Mantenha os cuidados com a sua saúde, a pandemia 
ainda não acabou”. Todas essas mensagens foram acompanhadas 
da informação de que os consultórios, clínicas, laboratórios e 
hospitais estavam preparados e adotando todos os cuidados 
sanitários durante a pandemia. 

Agora, em função do índice ainda alto de infecção pela 
Covid-19 nos primeiros meses de 2021, o que provocou uma 
nova contração nas consultas médicas e exames, a campanha foi 
reforçada com a mensagem “Cuide da sua saúde! O medo não 
pode te paralisar”.



Jornal do CRM-ES | Ed nº 97 | Ano 23 | 20214

Matéria de capa

Curso realizado em Piúma marcou a retomada presencial do PEC em 2021

Mais informação, menos punição 
Conselho intensifica o PEC e aumenta os canais de informação para o médico

A intensificação das atividades do Programa de Educação 
Médica Continuada (PEC) com uma nova etapa dos cursos de 
urgência e emergência (finalizados recentemente) e o reforço no 
canal de Youtube do CRM-ES com videoaulas  lançaram um novo 
momento da relação do Conselho com os médicos capixabas. 
A ideia, segundo o presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio 
Gaburro Teixeira, é ampliar os canais de informação para o médico 
e a oferta de cursos, palestras e eventos. Essa é uma das formas 
de se evitar  as ‘pequenas falhas éticas’ que são cometidas, quase 
sempre, por desinformação a respeito dos princípios legais da 
Autarquia e do Código de Ética Médica,

“A boa informação é essencial para o médico acumular 
conhecimento e exercer uma medicina mais atualizada. É 
importante frisar que o conhecimento é fundamental para o 
médico e para a sociedade”, explica Dr. Fabrício Gaburro. 

O primeiro curso na retomada do PEC, após a paralisação 
ocorrida devido à pandemia, foi realizado no início de maio de 2021, 
em Piúma, com o tema “SARS Covid-19, Práticas no Diagnóstico”, 
ministrado pelo infectologista e também conselheiro do CRM-
ES, Dr. José Américo Carvalho, e “Telemedicina e Documentos 
Médicos Digitais”, ministrado pela conselheira e médica do Setor 
de Mandados Judiciais da Sesa, Dra. Karoline Calfa Pitanga.

Segundo o coordenador do PEC, conselheiro Dr. Maurício 
Pires Anastácio, a volta do programa é de grande importância 
para os médicos capixabas, em especial os que atuam no interior 
do Estado. Todos os eventos presenciais seguem aos padrões 
sanitários rígidos neste período de pandemia. 

Videoaulas
A ação do Conselho, ampliando seus canais de informação 

e comunicação com o médico, continua avançando, segundo o 
diretor de Comunicação do CRM-ES, Dr. Robson Ribeiro Modenesi. 

“Aproveitamos nosso canal do youtube e disponibilizamos 
videoaulas proferidas por experientes médicos e profissionais 
da saúde. Nesse período de intensa necessidade de informação 
sobre a Covid-19, convidamos médicos e outros profissionais da 
área para gravarem aulas para o nosso canal”, informa Modenesi.

Foram, até o momento, disponibilizadas sete videoaulas 
com foco na Covid-19 para que sejam assistidas, 
compartilhadas e também sirvam de consulta sempre que o 
médico sentir necessidade.

Além das videoaulas, complementa o Diretor de Comunicação, 
o CRM-ES também realizou seminários, webinares e podcast 
utilizando as plataformas digitais para o melhor alcance de todos 
os interessados. Somente este ano, além dos cursos oferecidos 
por meio do PEC, foram realizados 11 eventos digitais voltados 
para orientação do médico. 

O Curso de Atualização em Urgência e Emergência em Ginecologia e Obstetrícia foi encerrado 
em maio, com todas as vagas preenchidas de forma gratuita pelo CRM-ES
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Matéria de capa

Convite aos novos médicos

Entre o mês de abril e de junho, o CRM-ES fez oito 
solenidades para entrega de carteiras e identidades médicas 
aos recém-formados da Emescam, Multivix, Ufes e UVV, 
respeitando todas as medidas sanitárias recomendadas pelos 
órgãos de saúde. Nessas oportunidades, a Direção do CRM-ES 
reforçou a função do Conselho como uma instituição voltada 
para o médico e para a medicina capixaba. 

Em seu discurso para os novos colegas, o presidente do 
CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira, ressaltou o papel 
do Conselho de trabalhar em prol das melhores condições de 
trabalho para o médico capixaba e de atendimento para a 
sociedade e lembrou que os recém-formados estão chegando 
ao mercado de trabalho no momento mais difícil da medicina 
na história mundial, além de falar da profissão como um 
estilo de vida. 

“Você será médico 24 horas por dia”, ressaltou o presidente 
do CRM-ES. Dr. Fabrício Gaburro, que falou ainda da 
importância humana do trabalho médico, citando o psiquiatra 
e psicoterapeuta suíço Carl Jung: “Conheça todas as teorias, 
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, 
seja apenas outra alma humana”.

Dr. Leonardo Lessa
presidente da Ames

“É de extrema 
importância que as 
entidades médicas 
deem suporte aos 
seus associados neste 
momento adverso, 
no qual o encontro 

Novos médicos, formados na Multivix e na Emescam Novos médicos, formados na UVV

Posse Cecon Posse Maternidade Cariacica Posse Dório Silva

Comissões de Éticas e Diretorias Clínicas  - Os membros das Comissões de Ética Médica e das Diretorias 
Clínicas dos Hospitais Dr. Dório Silva, Maternidade Municipal de Cariacica e Centro Capixaba de Oncologia 
(Cecon) foram empossados no dia 7 de abril por representantes do CRM-ES, em cerimônia on-line.

O Secretário Geral, Dr. Ruy Lora Filho, falou sobre o Código 
de Ética Médica, lembrou as funções do Conselho de Medicina, 
entre elas a de defender a boa prática profissional, e sobre a 
importância do órgão como um aliado do médico. 

presencial está mais complicado. Continuar 
o aperfeiçoamento profissional nesses 
dias se faz imprescindível e cada vez mais 
necessário. Por isso, recomendo fortemente 
e congratulo o CRM-ES pela iniciativa dos 
cursos e palestras on-line que têm oferecido 
à comunidade médica”.
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Covid-19 

Sars Covid-19, Práticas no Diagnóstico” e “Síndrome de Burnout em Tempos de Covid-19” foram os 
temas do PEC em Nova Venécia

Acompanhamento permanente e a 
busca pela melhor informação
CRM-ES continua apostando na boa informação para o médico capixaba lidar melhor com a pandemia

Próximo de completar um ano e meio do primeiro caso de 
Covid-19 registrado no Brasil, o Conselho Regional de Medicina 
do Espírito Santo continua contribuindo para a informação dos 
médicos capixabas sobre a doença. No início da pandemia, 
o Conselho criou o Comitê de Crise para o Enfrentamento 
da Covid-19, produziu diversas notas técnicas, divulgou 
informações recebidas de órgãos de saúde oficiais e debateu 

temas sobre a doença. 
Neste ano, promoveu cursos e debates sobre a Covid-19, 

como o “Fórum Técnico-Científico Acerca dos Tratamentos na 
Covid-19”, realizado no final de abril. Organizado e coordenado 
pelo conselheiro Fábio da Silva Pimenta, o evento foi em 
formato virtual e reuniu mais de 300 participantes, alcançando 
picos de 388 participações. O vídeo está disponível no canal do 
youtube do CRM-ES. 

Os temas abordados relacionados à pandemia foram 
“Decisão Clínica e Gestão de Risco em Atenção Primária e 
Terciária”, ministrado pela Dra. Marina Bucar Barjud, especialista 
em Medicina Interna e doutora pela Universidade de Zaragoza 
(Espanha); “Novas Cepas e Vacinas”, pelo virologista e professor 
da USP, Paolo Marinho de Andrade Zanotto; “Acolhimento 
Precoce e Evidências Científicas”, pelo infectologista e Assessor 
Especial de Biossegurança da SSD/OEA, Dr. Francisco Eduardo 
Cardoso Alves, e “Primum Non Nocere”, pela infectologista Dra. 
Polyana Gitirana Guerra Rameh.

O objetivo foi apresentar resultados de experiências 
desenvolvidas pelos palestrantes, baseados nas melhores 
evidências científicas disponíveis após mais de um ano 
de pandemia. O organizador e coordenador do Fórum, 
conselheiro Fábio Pimenta, frisou que a ciência só se 
desenvolve em ambientes com trocas de informações. “O 
Fórum superou as expectativas de público e o conteúdo foi 
muitíssimo enriquecedor.”

O debate sobre os desafios no atendimento à gestante e 
lactante com Covid-19 também foi tema de webinar promovido 
pelo CRM-ES, este com o apoio da Sociedade de Ginecologia 
e Obstetrícia do ES (Sogoes) e da Sociedade Espiritosantense 
de Pediatria (Soesp). A transmissão foi feita pelo canal do 
Conselho no Youtube.

Durante o evento, foram abordadas as possibilidades de maior 

gravidade na evolução dos casos de Covid-19 em pacientes grávidas 
em relação às não-grávidas, os cuidados para a manutenção da 
amamentação e a decisão sobre a imunização das gestantes.

Para o vice-presidente do CRM-ES, Dr. Aron Stephen Toczek 
Souza, que abriu o evento, o webinar contribuiu muito para 
esclarecer sobre as particularidades do atendimento das gestantes 
e tirou dúvidas quanto à imunização.

Na noite de 23 de junho, o CRM-ES, com apoio da OAB-ES, realizou 
o Podcast “Desafios Tecnológicos na Pandemia de Covid-19”.

Os debatedores foram Dr. Aron Stephen Toczek Souza (Vice-
presidente do CRM-ES), Dr. Tiago Silva Torres (especialista em 
Direito Público e Advogado Autárquico do Governo do Estado) 
e Dr. Rubens José da Cruz (pediatra e Juiz de Direito do 1º 
Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública da Serra).

Dentro do tema proposto para o debate foram abordados 
Direito Civil, Processos Éticos e Demandas Judiciais. 

O Presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro 
Teixeira, fez a abertura do evento; a Conselheira Dra. Karoline 
Calfa Pitanga foi a mediadora dos debates, e a coordenação 
geral ficou a cargo do Dr. Aron Stephen Toczek Souza.

A preocupação com a melhor informação possível sobre 
a pandemia foi tema também dos cursos presenciais que 
marcaram a retomada do Programa de Educação Médica 
Continuada (PEC), realizados em cidades do interior do Estado. 

Entre os temas apresentados, “SARS Covid-19, Práticas no 
Diagnóstico”, “Síndrome de Burnout em Tempos de Covid-19” 
e “AVC e Outras Doenças Neurológicas Durante a Pandemia 
Covid-19”. Os eventos foram realizados em Piúma, Nova 
Venécia, Afonso Cláudio e Itapemirim. A PEC realizada em Piúma marcou a retomada presencial do programa

Atendimento à gestante e lactante na pandemia

Desafios Tecnológicos na Pandemia de Covid-19 

PECs no interior sobre Covid-19

O vice-presidente Dr. Aron Stephen Toczek Souza, o especialista em Direito Público Dr. Tiago Silva 
Torres e juiz e médico Dr. Rubens José da Cruz participaram do evento
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Covid-19 

Contra punição de médicos que não se vacinarem

PROJETO LUNA - Novo canal de comunicação 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
do Ministério Público Federal (MPF) com os 
médicos brasileiros. Por meio de um chatbot, 
a plataforma simula uma conversa com os 
profissionais da linha de frente e recebe 
denúncias sobre falhas nas condições de 
trabalho e de atendimento na área da saúde.

 O CRM-ES, em consonância com o CFM e a Associação 
Médica do Espírito Santo (Ames), divulgou nota externando a 
preocupação com declarações da Secretaria de Estado da Saúde 
do Espírito Santo, que ameaçavam cortar salário de profissionais 
de saúde que ainda não tivessem se imunizado contra a Covid-19.
 A postura, registra a nota, não engrandece a causa e 
nem ajuda na resolução da pandemia. Ao contrário, gera um 
clima de insegurança e desconforto entre os profissionais da 

saúde. Os médicos capixabas, com apoio do CRM-ES e da Ames, 
bem como os demais profissionais da saúde, têm envidado 
todos os esforços para estar ao lado da população, realizando 
atendimentos e arriscando suas vidas ao mesmo tempo em que 
enfrentam a doença em cenários de escassez de recursos e de 
sobrecarga de trabalho.
 Para a Direção do Conselho, os agentes políticos também 
deveriam estar voltados para esse contexto. 

Apoio à reabertura prioritária das escolas

 CRM-ES assinou uma moção de repúdio, 
com o CFM e os demais Conselhos Regionais, 
contra abusos ocorridos na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 em 
relação aos depoentes, em especial médicos e 
médicas.
 No documento, sob o título “Em defesa 
do Médico, ao respeito e à civilidade na CPI da 
Pandemia”, o CFM e os conselhos defendem 
que os trabalhos devem ser conduzidos com 
sobriedade, para que o país tenha acesso 
às informações, dados e percepções que 
permitirão à CPI concluir seus trabalhos de 
modo efetivo.

A Diretoria do CRM-ES enviou à Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) e ao Ministério Público Estadual o 
Ofício CRM-ES nº 2.254, em 5 de abril de 2021, que 
revoga o Ofício CRM-ES nº 1.992/2021 e informa 
que “não há amparo que respalde a implementação 

Redimensionamento de intensivistas por leito de UTI não tem amparo
de qualquer estratégia de redimensionamento 
do número de médicos intensivistas/leitos de 
UTI”, bem como ressalta que “se faz necessária a 
abertura de novas vagas de UTI em observância e 
obediência às normas técnicas vigentes”.

 O CRM-ES e a Ames se manifestaram a favor do retorno 
às aulas presenciais no Estado, desde que embasadas em 
critérios técnicos e científicos e levadas em consideração as 
consequências de seu fechamento por tempo tão prolongado.
 Apesar do número de casos e mortes que o Brasil e 
o mundo têm enfrentado, crianças são significativamente 
menos suscetíveis à Covid-19. Além disso, estudos apontam 
que os menores de 10 anos não seriam fontes primárias de 
infecções em domicílios. 
 Sabe-se que a ausência de aulas presenciais prejudica 
o desenvolvimento socioemocional, bem como repercute de 
forma negativa no desenvolvimento de habilidades sociais.
 Crianças em situação de maior vulnerabilidade social 
têm menos acesso à educação a distância de qualidade e 
sofrem mais com o fechamento de escolas. Com a suspensão 
de aulas presenciais, crianças da rede pública estão sem 
merenda escolar, que muitas vezes representa a principal 
refeição do dia. 

Repúdio contra o tratamento dispensado 
aos médicos depoentes na CPI da Covid-19
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Convênio

O acordo com o Banestes e as vantagens 
para os médicos

A parceria é inédita e vai proporcionar produtos de crédito e serviços financeiros com 
condições especiais para a classe médica

O CRM-ES e o Banestes assinaram, no início de maio, 
um convênio de cooperação, que permite a oferta de 
produtos e serviços financeiros do banco em condições 
especiais e mais atrativas aos profissionais registrados no 
Conselho e também aos colaboradores da Autarquia. 

Entre as vantagens estão condições diferenciadas de 
taxa de juros, de valor máximo de empréstimo, de prazo 
de carência e de parcelamento, por exemplo, tanto para 
soluções de crédito quanto para produtos de seguridade.

Além disso, os inscritos no CRM-ES contarão com 
serviços personalizados da Agência de Investimentos 
Banestes, que oferece um portfólio completo de produtos 
para todos os tipos de investidor, da equipe da Agência 
Valores e também da equipe da Agência Digital Banestes, 
com atendimento on-line.

“Estamos formalizando a parceria inédita com a 
classe médica do Espírito Santo, por meio do CRM-ES, 
o que representa mais um importante passo na missão 
do Banestes. Para nós é uma grande honra”, ressaltou o 
diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

O presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro 
Teixeira, destacou o valor da parceria para a classe médica 
do Estado. “Esta é a primeira parceria oficializada desde 
o início da minha gestão no CRM-ES, o que representa 
uma grande satisfação para nós. Queremos disponibilizar 
diferentes tipos de benefícios e apoio para o crescimento 
econômico da classe médica. Sabemos que existem 
soluções específicas do Banestes para profissionais que 
desejam construir uma clínica ou abrir um consultório, 
por exemplo. O CRM-ES encontrou, nesta parceria, mais 
um meio de contribuir com os médicos”, disse Dr. Fabrício 
Gaburro.

Para o diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli 
Cardoso, a parceria representa uma nova oportunidade 
de crescimento no relacionamento do banco com os 
capixabas. “A assinatura do convênio com o CRM-ES é 

mais um aspecto que demonstra a representatividade do 
Banestes no relacionamento com os capixabas. As equipes 
da Rede de Agências estarão à disposição dos médicos 
para atendimentos e condução dos negócios”, reforçou 
Valli.

Os profissionais da classe médica, devidamente 
registrados e em dia com o CRM-ES, poderão entrar em 
contato com a Agência Banestes de sua preferência ou 
registrar uma solicitação pela opção “Fale com o Gerente”, 
disponível no Aplicativo Banestes.

Para terem acesso a todo portfólio de soluções de 
produtos e serviços do Banestes disponibilizados pela 
parceria, os médicos deverão ser correntistas do banco. 
Como em toda operação financeira, as contratações de 
produtos e soluções pelos profissionais estarão sujeitas às 
análises de crédito e de cadastro.

Para a assinatura do convênio, estiveram presentes, na 
sede do CRM-ES, o diretor-presidente do Banestes, José 
Amarildo Casagrande, o diretor de Rede do Banestes, 
Fernando Valli Cardoso, o presidente do CRM-ES, Dr. 
Fabrício Otávio Gaburro Teixeira, e o vice-presidente do 
CRM-ES, Dr. Aron Stephen Toczek Souza.

O convênio foi assinado pelo presidente e vice-presidente do CRM-ES, Dr. Fabrício Gaburro e 
Dr. Aron Toczek, e por diretores do Banestes


