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Data: 18/10/1988 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

GL: Agora voltou para o Estado do Rio. Então é Associação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

MM: É. 

 

GL: E todas elas são as mesmas, integradas, mudando de nome.  

 

MM: É, pela própria trajetória do Rio de Janeiro.  

 

GL: Do Rio de Janeiro. 

 

MM: De ter sido capital federal. 

 

GL: Já era... É estritamente radicada no Rio de Janeiro. 

 

MM: É, uma entidade municipal. 

 

GL: Então não poderia funcionar como Associação Médica do Distrito Federal, para isso seria 

de Brasília. Então mudou. Associação Médica do Estado da Guanabara. 

 

MM: É.  

 

GL: Quando mudou... 

 

MM: É estado da Guanabara?  

 

GL: É. 

 

MM: Não, antes era estado da Guanabara, agora é do...  

 

GL: Agora é Associação, depois que houve... Quando houve a fusão, a Associação Médica, 

estado da Guanabara, depois quando dividiram novamente aí ficou a Associação Médica do 

estado do Rio de Janeiro.  

 

MM: É do estado do Rio de Janeiro a Associação Médica? 

 

GL: É.  

 

MM: Então não é do município agora, não é?  

 

                                                 
1 Entrevista para o Projeto “Associativismo Médico no Rio de Janeiro”. 
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GL: Não, é do estado do Rio de Janeiro.  

 

MM: Ah sim. E há sessões locais em outros municípios da Associação Médica, Não? 

 

GL: Não, ela é ela representava a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Era uma 

associação que tinha objetivo de representar o Estado do Rio de Janeiro. Tanto que quando foi 

criada a AMB, Associação Médica Brasileira, que a Médica atual teve grande atuação, fez 

uma campanha nesse sentido.  Mas o grupo de São Paulo levou para São Paulo essa ideia e 

ficou então como Associação Médica Brasileira com sede em São Paulo.  

 

MM: Ah sim.  

 

GL: E nós então nos divergimos e afastamos da Sociedade Brasileira, porque não aceitou o 

nosso ponto de vista. Então a Associação Médica continuou como Associação Médica do 

estado do Rio de Janeiro, a única Associação foi essa nossa.  Aí veio a representante, quer 

dizer, a federada do Estado, a Associação Médica Brasileira aqui no Rio de Janeiro foi a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia. 

 

MM: Ah, pela divergência, que...  

 

GL: Pela divergência que nós tivemos aí, está entendendo? De uma maneira geral. Agora, com 

essa divergência foi política médica. Porque nós não queríamos abrir mão dessa prerrogativa 

de que a Associação Médica era representada por um grupo de médicos do Rio de Janeiro que 

se formou essa associação. Por isso que não é sociedade é uma associação, é mais 

generalizado, não é? 

 

MM: Sim. 

 

GL: Associação. Então ficou. Nós recebemos sócios de todo o estado, não é só daqui da 

capital do Rio de Janeiro, em todo o estado. Por isso que ficou quando dissociou o Rio de 

Janeiro do resto do estado e que ficou então estado da Guanabara. Aí nós, nós não tínhamos 

outro meio senão ser estado da Guanabara, porque a nessa sede, a nossa atuação era aqui. 

 

MM: Era aqui. 

 

GL: Então não podia... Como é que nós...? Agora desde que houve essa, novamente essa 

fusão, então abrangeu novamente todo o estado do Rio de Janeiro e aí nós colocamos 

Associação Médica do estado do Rio de Janeiro.  

 

MM: Entendi. Ah, certo. 

 

GL: Aí com isso nós abrigamos, quer dizer, e tivemos vários médicos associados de outras 

cidades, de todo estado.  

 

MM: Ah, sim.  
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GL: Agora, e pra finalizar esse ponto de vista, então nós partimos da Médica, a Associação 

Médica deu a ideia de nós unirmos todas as sociedades médicas do Rio de Janeiro todo numa 

só.  

 Então, isso foi ideia da Médica. Nós patrocinamos essa ideia, levamos isso por aí. Fizemos 

várias reuniões no Estado do Rio todo, Teresópolis, Petrópolis, Região dos Lagos, Campos 

etc. Então ficou amadurecida essa ideia de fazer uma sociedade e acabar com essa divergência 

de médicos, essa briga de médico, de uma sociedade com a outra. Aquela no acerto do médico, 

então ficava uma só. Quando estava na fase final dessa campanha que nós fizemos, que estava 

tudo unificado, tudo certo pra unificação. Então houve uma reunião final na Região dos Lagos. 

E nessa ocasião a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que era afederada da Associação Médica 

Brasileira, aqui por uma divergência nossa ou por um, vamos fazer, ciúme médico (risos) não 

queria, foi contra essa Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. E seria a mais lógica, 

porque associação é um grupo de várias sociedades. E sociedade é uma sociedade só, é menos 

abrangente, não é isso? Então o que aconteceu? Eu sei que eles fizeram, não quiseram aceitar 

esse nome de Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, então fizeram sociedade 

médica do Rio de Janeiro que é a SOMERJ hoje. 

 A SOMERJ é afederada da Associação Brasileira de Medicina. Que a Sociedade de Medicina 

e Cirurgia... Ela não era a Sociedade de Medicina e Cirurgia. A Sociedade de Medicina e 

Cirurgia não é também... É uma das federadas, mas independente dessa...  

 

MM: Da SOMERJ?  

 

GL: Da SOMERJ. Porque  SOMERJ é a Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro.  

E a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro o que seria mais lógica continuar, nós 

daríamos até tudo, o nosso arquivo, a nossa sede. Fazia tudo pra ficar uma só. Sei. Tivemos a 

maior das boas vontades com eles, mas eles através daquele Mordano que hoje é o presidente 

SOMERJ.  

 

MM:?Mordano...  

 

GL: Hoje é presidente da SOMERJ, era presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia então 

ele ficou. E aí nós afastamos e ficamos só como Associação Médica do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

MM: E isso foi quando essa?  

 

GL: Isso foi a uns dois anos atrás.  

 

MM: Dois anos atrás.  

 

GL: Há dois anos atrás que surgiu a SOMERJ que tem sede aqui no Rio de Janeiro que o 

?Mordano hoje é o presidente. 

 

MM: Sei e que é federada da...? 

 



 

 

6 

 

GL:  Que é federada da Associação Brasileira de Medicina, a AMB, Associação Médica 

Brasileira.  

 

MM: Só um instantinho pra ver se isto está gravando bem. Hoje é dia 18 de outubro de 1988, 

nós estamos aqui na Santa Casa [de Misericórdia] entrevistando o Dr. Gerson Lago que é 

presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Gerson, qual foi a origem 

da antiga Associação Médica do Distrito federal? 

 

GL: A Associação Médica surgiu de um grupo de médicos que se reuniam assim 

esporadicamente na casa de um ou até em restaurante e sempre falando sobre a política 

médica, não tinham, não havia uma sociedade que reivindicasse os direitos do médico no que 

ele era prejudicado e explorado mesmo, porque antigamente não havia isso, ao médico se 

pagava o que queria ao médico. Não ganhava como hoje que tem essas prestadoras de serviço 

que às vezes pagam pouco ao médico e ganham dinheiro, tem aí edifícios e tudo isso às custas 

do que? Do trabalho médico. Então em 1950 nós reunimos um grupo até pequeno e formamos 

essa associação, quer dizer, uma associação de médicos que iriam trabalhar, lutar pela 

reivindicação dos direitos que o médico tinha e sem prejuízo da sua figura na sociedade, como 

um todo. E assim foi de poucos. Alugamos uma sede ali na rua Senador Dantas, uma sala, no 

centro e ficou então Associação Médica do Distrito Federal e fizemos a nossa... ?Reafirmamos 

a nossa arte e assim foram, os médicos foram se associando, e nós fizemos então várias... 

Tomamos parte em várias lutas em favor da... (inaudível) sobretudo para eles, o médico 

receber condignamente por seus serviços, não era explorar, é receber condignamente aquilo 

que ele tinha direto pelo serviço que fazia. 

Então, nós fizemos várias.... Naquele tempo havia uma divergência acentuada entre médicos 

que eram do Estado, médicos que eram dos bancários, médicos dos comerciários, dos 

industriais, não havia INPS ainda nem INAMPS, e nas prefeituras que ganhava até mais. Isso 

foi se avolumando essa luta até que em 1953 nós fizemos aqui então pela Letra O que era acho 

que oito mil e trezentos cruzados, que era. onde a prefeitura pagava mais, quer dizer. o estado 

pagava mais. Então a gente queria fazer uma isonomia que todos ganhassem a mesma coisa 

que ganhavam na prefeitura, do Estado que eram os que ganhavam mais. E assim foi uma luta 

tremenda, depois nós fizemos, na ocasião nós fizemos até uma... Uma reivindicação do 

número quando apareceu o salário mínimo, o mínimo do salário mínimo, o mínimo que ele 

podia ganhar que eram dez salários, fizeram uma campanha depois ficou memorável, 

conhecida, dos dez salários mínimos. O médico ganhava três salários como ganha 

praticamente até hoje. Eram três salários e nós fizemos uma passeata, cercamos um trecho do 

Catete no tempo do Getúlio e foi uma... Aí que se avolumou isso aí. 

 

MM: Essa luta dos dez salários mínimos foi na época do Getúlio?  

 

GL: Na época do Getúlio.  

 

Entr: Foi em [19]54, não é?  

 

GL: Foi logo depois dessa reivindicação que nós fizemos. O salário mínimo, não sei, eu não 

lembro agora quando é que foi implantado, mas não tem muito tempo. E, quando foi 

implantado, o salário mínimo, o salário profissão, quer dizer, cada profissão tinha um salário 
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mínimo. E o salário mínimo dos médicos até hoje, o que a Casa de Saúde para o médico são 

três salários mínimos, são três salários. E nós fizemos uma reivindicação para dez salários. O 

que não foi aceito, foi uma... Até o Molina não foi, ele também disse que o nosso objetivo é 

lutar junto com os médicos quando essa, a reivindicação de qualquer médico for justa. Nós 

temos até um slogan na nossa associação que aonde tiver um médico necessitando de algum 

amparo a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro estar junto com ele, (risos) quer 

dizer, está com ele.   

Então é esse o objetivo, e isso ficou e aí foi se avolumando. Nós tivemos uma época aí, 

quando houve a criação da Associação Médica Brasileira, que naquela ocasião por todas a 

maneiras, pela luta, pelo amparo que fazia para os médicos, pelos benefícios da entidade 

médica, tudo. A Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro seria afiliada da Associação 

Médica Brasileira, que tem até... São vários órgãos. Associação Médica Fluminense, 

Associação Médica de Minas, Associação Médica de São Paulo, e seria então a Associação 

Médica do Estado do Rio de Janeiro. E nós tínhamos naquela ocasião o maior número de 

associados aqui de qualquer uma sociedade. Porque nós tínhamos perto de 2 mil sócios. E a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia que não atingiu um número suficiente de médicos para ser 

representante, uma federada da Associação Médica Brasileira, eles tiveram que fazer um 

conchavo naquela ocasião (risos) com o Sindicato dos Médicos. E o sindicato dos médicos 

então carrearam vários médicos do sindicato para fazer um número, parece que era 800. 

porque não tinha nem número suficiente para fazer aí ficaram...  

Nós já tínhamos número, mais do que suficiente, já estávamos preparados, nós entramos nessa 

luta, nós batalhamos ao lado dele pra criar essa associação médica brasileira e foi criada e o 

grupo de São Paulo então ficou com ela e foram amparados aqui pela Sociedade de Medicina e 

Cirurgia que tinha o objetivo de ficar com uma federada aqui fizeram esse conchavo com o 

sindicato e acabaram... Nós ficamos então no AMDF, Associação Médica do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

MM:  Agora, voltando um pouco ao início da AMDF quem é que fazia parte desse grupo que 

o senhor disse que formou a AMDF?  

 

GL: Há, vários.  

 

MM: Quem, quais são? 

 

GL: Osmar Teixeira... Foram vários, esses todos que eu citei aí, o (inaudível) Essa turma toda 

que antigamente era nossa também, depois eles foram se divergindo...  

 

MM: O senhor não poderia lembrar um dos nomes? 

 

GL: É isso que precisava ver lá no nosso arquivo, mas é fácil.  

 

MM: O senhor se lembra assim de pessoas? 

 

GL: Tinha vários, tem esse que vai ser o médico do ano da Sociedade de Medicina e Cirurgia, 

o Jairo, Jorge Bacelar... o Jairo Bacelar é filho dele. O Jorge Bacelar vai ser médico do ano. 
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MM: Também fez parte da... 

 

GL: Fazia parte também desse grupo inicial. Até não tem assim o que fazia parte na ocasião, 

porque aquilo foi, entrava um, entrava outro, e foi assim, quando nós vamos que tinha um 

número regular que podia fazer uma associação, é que foi feita. Mas tudo isso nós temos lá no 

depósito, no arquivo, não é?  

 

MM: Sim. E a Associação Médica ela foi criada em, quer dizer, com o objetivo de levar as 

reivindicações dos médicos, não é? Em geral esse grupo inicial, quer dizer, qual era o tipo de 

inserção no mercado de trabalho? Eles eram...  

 

GL: Não, era uma associação independente.  

 

MM: Sim, mas o senhor na época quando foi criada a associação o senhor trabalhava aonde? 

 

GL: Eu sempre trabalhei na Santa Casa. 

 

MM: Sempre trabalhou? 

 

GL: Sempre trabalhei aqui, desde.... 

 

MM: E os outros médicos em geral, onde eles trabalhavam? 

 

GL: Cada um trabalhava em outro lugar. O Bacelar trabalhava naquele tempo, não era 

Instituto Nacional do Câncer. Naquele tempo era... Eu acho que tinha um outro nome, mas ele 

trabalhava já no Instituto, não é? Com o Mário Kroeff que era aqui na Glória. E assim foram 

vários. Tinha alguns que trabalhavam no estado, outros que trabalhavam nos bancários... 

Tinha os bancários, os comerciários, os industriais e de vários...  

 

MM: Eram em geral assalariados?  

 

GL: Não. 

 

MM: Não eram assalariados não?  

 

GL: Pela Associação Médica?  

 

MM: Quem que fazia parte desse grupo eram assalariados?  

 

GL: Não, esse grupo era vários, eram diversos assalariados, eram chefes de serviços, tinha 

vários tipos e foi tida como beneficente, porque não tem...  

 

MM:  Não, salários que eu estou dizendo não que eles não recebessem salário. 

 

GL: Não, salário onde trabalhavam. 
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MM:  É, eles eram assalariados, não é?  

 

GL: Eram assalariados. Alguns eram autônomos trabalhavam. Eu, por exemplo, era autônomo, 

nunca tive emprego. Então... 

 

MM:  Aqui mesmo o senhor é.... 

 

GL: Aqui a gente não ganha nada, aqui é e graça. Eu trabalho há 55 anos aqui na Santa Casa 

eu vou dar... Os meus 50 anos, quando eu fiz 50 anos. Os meus 50 anos de Santa Casa, que eu 

fiz um resumo. Até que quando veio, por exemplo, ficou uma associação por causa dessa 

tendência de proteger aqueles que eram necessitados, os médicos mais pobres que trabalhavam 

também de graça por um... Às vezes por uma remuneração ridícula que mal dava pra sustentar, 

pelo menos aquele casado sustentar a família, então ficou como, foram se associando o médico 

de esquerda, mais de esquerda. E assim nós fomos, depois com essa reação que veio aí, depois 

com a ditadura nós fomos bastante perseguidos nisso aí. 

 

MM: Sei.  

 

GL: Então, como é que...  (inaudível) por exemplo que sempre fui amigo de todos e tudo e 

tinha grande, algumas amizades ligadas a esse pessoal do outro lado, e como eu era também, 

batalhava junto com ele, já tinha sido até da diretoria, em 1970 então me elegeram como 

presidente, na fase justamente dessa... Eu consegui durante todo o tempo da ditadura, de 70 até 

agora, a mudança não é, a nova república, eu consegui que a Associação Médica não fosse 

fechada, conseguimos várias, que eu tinha influência principalmente na parte... Tinha muita 

gente no exército inclusive até parente, eu conseguia que o pessoal preso num instante era 

posto em liberdade, libertados e aí foi ficando e de 70 até hoje eu sou presidente lá, cerca de 

dois em dois anos sou reeleito. 

 

MM: Sei, mas o senhor antes de 70 já tinha sido da diretoria, não?  

 

GL: Já tinha sido da diretoria, mas depois deixava. 

 

MM: Quando é que o senhor foi da diretoria antes de 70?  

 

GL: Não só 70.  

 

MM: Só, antes não?  

 

GL: Ah, da diretoria eu fui, mas presidente foi em 70.  

 

MM: Mas isso... . 

 

GL: Eu era secretário, colaborava na... Fui secretário, fui mais secretário. Fui uma vez 

secretário depois houve uma dificuldade de resolver vários problemas e eu fui... Me 

convidaram para saber fazer parte da diretoria e eu aceitei porque disseram que eu ia ficar dois 
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anos só e acabou que... (risos). Foi sendo reeleito. De dois em dois anos há eleição, 

comunicação tudo isso, não é?  

 

MM: Agora, o senhor disse que fazia, quer dizer, o senhor disse que a origem da associação 

era no sentido de um papel reivindicatório, mas havia o sindicato da categoria dos médicos.  

 

GL: Mas o sindicato naquela ocasião era reacionário. O sindicato era o pessoal mais 

reacionário daqui da...  

 

MM:  Por que era reacionário?  

 

GL: Por que era reacionário? 

 

MM: Porque era tudo, fazia tudo contra os médicos a favor do governo prejudicava o médico, 

como aquele Cássio Barbosa, o (inaudível) Isso tudo aí era.... Era o presidente, como era 

também a o CREMERJ, O Conselho Regional de Medicina. O Conselho Federal era esse que 

(inaudível), o Murilo Berchó foi 26 anos.. 

 

GL: Murilo? 

 

MM:Berchó. Era presidente do Conselho Federal de Medicina. Agora que o Conselho tomou 

esse... Ficou cinco anos em intervenção. Agora que ele ficou então mesmo com os médicos e 

ficou com uma atuação que nós associamos...Eu sou também membro do Conselho, até vice-

presidente, fui presidente, mas em substituição, mas agora é um organismo que luta pelo 

médico e ele sabe também publicamente que o médico. (Toca um telefone)  

 

GL: O senhor estava dizendo que o sindicato tinha uma atuação reacionária, não é?  

 

MM: Reacionária, teve vários... Esteve sobre intervenção, passaram lá... Quando era o Miguel 

Olímpio presidente do sindicato ele também foi retirado e ficou lá o Damião. Depois por 

Damião foi eleito porque aí ele também resolveu várias situações lá, então a categoria também 

achou que ele mereceu, foi bom interventor, não foi tão autoritário. Então ele foi eleito. E aí 

começou com essas.... Todos esses organismos começaram a trabalhar no mesmo sentido, e 

hoje está mais ou menos e, digo com essa situação, com essa união mais, vamos dizer assim 

dos médicos veio pra nós, nós tivemos essa ideia de fazer uma associação que fosse de todo o 

Estado... E nós fizemos. Porque era uma coisa que a divergência se tornou muito pequeno 

então a gente podia fazer isso aí. Mal sabíamos que nós é que éramos alijados, porque... (risos) 

Só por questão do nome. Porque a única coisa que nós queríamos era continuar como nome. E 

eles queriam modificar esse nome, que são mestres, depois houve essa divergência e nós 

continuamos. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja sempre juntos nas reivindicações. 

É muito mais.  

Agora, depois quando eu fiquei em 70. Eu aqui tive... Eu lhe dou a minha biografia, em 70 eu 

tinha uma atuação muito grande aqui como profissional, era chefe do serviço de ginecologia, 

tinha... Eu organizei aqui umas reuniões anátomo clínicas de grande repercussão, não só aqui 

na Santa Casa, como em outros lugares já tinham sido várias vezes premiado por essas 
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organizações e tudo isso, então eu quis fazer na Associação também a parte científica, não só a 

parte política, mas a parte científica. 

E aí eu em 71 fiz o Primeiro Congresso Médico da Associação Médica do Rio de Janeiro. Eu 

trouxe pra cá um médico de renome francês pra fazer a inauguração e dar cursos aqui. Então 

ele fez, tomou parte nesse Congresso, trouxe a mulher que era (nome próprio) Um dos grandes 

nomes da França e fizemos vários cursos desse Congresso. Foi um congresso de mais de uma 

semana. 

Eu quando foi (inaudível) Então, em 1974 eu fiz um curso de mês em vários setores da 

pesquisa, com representante do grande instituto de pesquisa da época e trouxe para cá então 

quatro professores franceses que deram curso no Fundão durante um mês e uns dois, três anos 

depois nós fizemos uns cursos com uns alemães que vieram para cá, e aqui tinha... Até do Rio 

Grande do Sul veio gente se inscrever para esse curso, do Brasil inteiro. 

 

MM: Quer dizer que a parte científica da AMERJ começou em 70, a partir de 70? Antes não 

existia?  

 

GL: Existia, mas era muito... Não era assim bem organizado, era um curso de especialização, 

curso de várias especialidades, mas ali ficou mais ou menos regular.  

 

MM: Sim, ficou uma coisa mais intensiva. 

 

GL: É, então eles fizeram também vários cursos. Curso de ginecologia, curso de psiquiatria, 

psicanálise, todos os cursos, tinham vários cursos, não é?  

 

MM:  Agora, quando houve o surgimento da antiga MDF aquele grupo a que o senhor 

pertencia também era sindicalizado ou não? 

 

GL: Não, isso não tinha nada com a...  

 

MM: Sim, mas vocês eram sindicalizados ou não?  

 

GL: Ah, todos. 

 

MM: Todos eram sindicalizados? 

 

GL: Por causa da parte... Para ver se um dia a gente podia tomar conta também do sindicato, 

todos eram sindicalizados.  

 

MM: Mas então por que não havia uma preocupação de tentar dentro do sindicato dar uma 

conotação mais reivindicação?  

 

GL: Primeiro que o sindicato era e até hoje faz parte do mercado de trabalho, então é um 

organismo do governo. E na ditadura eles eram... Faziam o que quisessem do sindicato.  

 

MM:  Sim mais em 50 não era mais uma ditadura.  
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GL: Não, houve a ditadura do Getúlio, mas e depois houve a ditadura, em 64 para cá houve 

ditadura.  

 

MM: Sim, mas eu estou perguntando o seguinte, havia um grupo, quer dizer esse grupo: pelo 

que o senhor está dando a entender era um grupo de médicos progressistas. 

 

GL: É. 

 

MM:  Que formou a AMDF. Por que esse grupo de médicos progressistas não tentou dentro 

do sindicato dos médicos mudar...  

 

GL: Nós tentamos várias vezes. Ih várias vezes, isso tentamos várias vezes. Inclusive, eles 

faziam boicote lá e impediam que a gente votasse, davam ordem de terminar a eleição, 

terminava muito antes para nós não voltarmos, porque a gente sempre votava (risos) no final. 

Eles fizeram várias manobras, até que chegou uma intervenção, porque quando eles 

perceberam que nós já estávamos com força capaz de tomar mesmo, de dominar o sindicato 

houve a intervenção do Ministério do Trabalho.  

 

MM:  Quando é que foi essa intervenção, o senhor se lembra em que ano?  

 

GL: Pois é, e é por isso que eu estou dizendo, eu tenho dados lá no Conselho, lá na associação 

médica. Mas foi em... deve ter sido em 64, 65, 66, acho que foi. Ali foi o Jorge Castro 

Barbosa, quando ele assumiu. Como se dizia, ele era reacionário, então não havia nada de... 

Todas as reivindicações junto.... 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

 

MM: O senhor estava colocando que era difícil atuar, não é? Dentro do sindicato era difícil.  

 

GL: Dentro do sindicato, não é? Porque eles faziam toda... E tinha um grupo grande de 

interesse em permanecer dentro do...  

 

MM: Mas o senhor colocou que havia.... Quer dizer, que o sindicato tinha uma posição 

reacionária. Eu gostaria que o senhor tentasse colocar assim quais eram as divergências 

políticas mesmo assim mais concretas, quer dizer, o que o pessoal assim, que seria o pessoal 

da AMDF pensava sobre assistência médica, sobre política de saúde.  

 

GL: Não, eu acredito o seguinte, naquela ocasião, nessa ocasião era difícil um médico fazer 

greve, porque qualquer movimento reivindicatório de qualquer espécie o sindicato ia contra, 

eles eram dominados pelo governo, pelo Ministério do Trabalho. Então eles faziam o jogo do 

governo. Então ficava difícil negociar. Inclusive houve várias prisões e tudo, quando veio a 

ditadura então foi uma coisa louca. Quer dizer, que eles faziam isso tudo. Teve ocasião até 
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meio na fase já, quando nós já estávamos mais ou menos articulados, o presidente do sindicato 

era o Chaves que foi preso, foi tudo...  

 

MM: Chaves foi...  

 

GL: Roberto Chaves.  

 

MM: Foi presidente do sindicato?  

 

GL: Foi.  

 

MM: Quando?  

 

GL: Foi há muito tempo.  

 

MM: Há muito tempo ele foi presidente do sindicato?  

 

GL: Ele foi presidente, nessa ocasião ele foi preso, não podia se reunir no sindicato. Então 

reunia na Sociedade de Medicina e Cirurgia e numa dessas reuniões ele foi preso.  

 

MM: Não, mas ele era presidente do sindicato na época?  

 

GL: Ele era presidente do sindicato nessa ocasião.  

 

MM: Quando ele foi preso?  

 

GL: É.  

 

MM: Isso foi em que ano, em que época o senhor se lembra?  

 

GL: Pois é, isso que estou tentando... (risos) 

 

MM: Tudo bem, mas o Roberto Chaves já foi presidente, antes de ser agora ele já tinha sido 

presidente?  

 

GL: Já tinha sido.  

 

MM: Ah, que interessante! Agora quem... O senhor se lembra do...  

 

GL: Eu acho que ele foi reeleito depois, mas nessa ocasião ele era presidente do sindicato 

quando ele foi preso. O sindicato não pode se reunir aqui porque eles quiseram invadir alguns 

sindicatos, fizeram intervenção lá e tudo. Podia não ser bem intervenção, mas não podia se 

reunir na sede, porque seria preso, não foi... Sabia que estava havendo reunião na Sociedade 

de Medicina e Cirurgia e foi numa ocasião preso. Teve horas na prisão.  
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MM: Agora, você lembra de nomes assim de presidentes da antiga AMDF, quem foi 

presidente da associação?  

 

GL: Ah, isso tem tudo lá.  

 

MM: O senhor se lembra os nomes? Quem foi o primeiro?  

 

GL: O primeiro foi o Emílio de Lima.  

 

MM: Emílio de Lima? Foi o primeiro?  

 

GL: Foi.  

 

MM: Ele está vivo, o Emílio de Lima?  

 

GL: Está vivo, mas já está muito velho.  

 

MM: Mas ele está lúcido, não está...  

 

GL: Está.  

 

MM: Porque o Emílio de Lima pela imprensa, nós fizemos um levantamento na imprensa 

sobre a greve de 53.  

 

GL: Pois é, ele...  

 

MM: E ele aparece com muita frequência.  

 

GL: Pois é, ele era o presidente da Associação. Foi logo depois da fundação.  

 

MM: Ele foi o primeiro presidente quando foi fundada a...  

 

GL: Quando foi fundada, ele foi o primeiro presidente.  

 

MM: Ele foi o primeiro presidente?  

 

GL: É.  

 

MM: E depois, o senhor se lembra quem foi o presidente?  

 

GL: Não, eu sei que depois foi... Teve o Mauro Luís e Silva, foi Oswaldo Andrade, vários. 

Mas agora na sequência eu...  

 

MM: Todos eles estão vivos ou não?  

 

GL: Todos eles estão vivos.  
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MM: O Cunha Melo que morreu, não é?  

 

GL: Quem?  

 

MM: O Cunha Melo.  

 

GL: Ah, o Cunha Melo morreu, mas o Cunha Melo eu acho que não foi presidente não.  

 

MM: Não foi não, não é? Mas ele também é um que...  

 

GL: Ele foi da diretoria, ele foi da diretoria, ele foi um batalhador, não é? Por isso que ele...  

 

MM: Sei, o Washington Loyello?  

 

GL: Também, foi um dos fundadores.  

 

MM: Foi um dos fundadores?  

 

MM: É, também o Loyello, tem o LuidsCaire.  

 

MM:Caire?  

 

GL: É.  

 

MM: Agora, em geral os médicos, que formavam esse grupo, eles também tinham consultório 

ou não, ou eles trabalhavam.  

 

GL: Não, isso é independente.  Isso não tinha... Qualquer que fosse, fosse ele empregado, 

substituto, do governo, da prefeitura, do estado, qualquer médico...  

 

MM: Mas não tinha um tipo de categoria que... Categoria não, mas o tipo assim de médico que 

era mais frequente, quer dizer, que tinha mais peso dentro da associação?  

 

GL: Na especialidade?  

 

MM: Não na especialidade, mas, por exemplo, médicos eram mais médicos liberais do que 

assalariados.  

 

GL: Não, não, isso não tinha.  

 

MM: Não tinha?  

 

GL: Os médicos eram todos, bastava ser médico que podia ser...  

 

MM: Mas normalmente o médico era ao mesmo tempo assalariado e liberal, ou não?  



 

 

16 

 

 

GL: Geralmente... Ah era! Isso é uma grande verdade. Até a pouco tempo quase todos os 

médicos assalariados tinha consultório particular e ainda fazia atividade particular, não é?  

 

MM: Combinavam essas duas atividades, não é?  

 

GL:  Ah é, de acordo com o horário.  

 

MM: Todos eles, não é?  

 

GL: Agora quando a Associação Médica começou a ter essa fama de que reivindicava 

justamente, estava sempre junto como os médicos com todas as reivindicações, com tudo isso 

aí, ela foi tendo um volume de associado grande, chegou a ser uma das primeiras (inaudível).  

 

MM: Sei, sei. Chegou a ter uma...  

 

MM: Mesmo porque as normas do Conselho Regional de Medicina é que o Conselho... Pra o 

médico exercer a profissão era obrigado a ser inscrito no Conselho. E aqui não, aqui era 

particular, o sujeito... Assim como o sindicato. O sindicato também não é obrigado a ser 

associado. É obrigado a ser sempre, a pagar a taxa...  

 

MM: A contribuição sindical por ano.  

 

GL: A contribuição sindical. E isso é obrigado, agora ser sócio do sindicato não, isso aí já... 

Agora tem grande, o sindicato tem bastante associado porque melhorou muito a política 

médica do Sindicato. E isso também tem... E junto com a Associação Médica, Sindicato, 

Conselho, Sociedade de Medicina e Cirurgia. Hoje quando tem qualquer reivindicação 

importante pra ser tomada pelos médicos. Eles... Todos os representantes disso tudo vai lá e... 

E age de acordo com AMB e faz as publicações com tudo, e saí nos jornais. Sempre saí o 

nome de todas as associações que apoiam, que reivindicam, deu uma força aí, não é?  

 

MM: Qual era a concepção que a AMDF tinha em relação à assistência médica, com é que ela 

via assim, qual era o projeto que ela tinha em termos da assistência médica à população?  

 

GL: Isso, não era propriamente dos médicos assim, isso era mais com Conselho. Agora como 

o Conselho ficou cinco anos sobre intervenção, desde 78 a 83, quer dizer, houve um período 

todo que houve eleição, mas ficou sobre intervenção, não tinha a parte... Funcionava apenas a 

parte administrativa, não tinha a parte a médica. E isso é do Conselho. O Conselho hoje tem... 

Quem faz essa fiscalização.  

 

MM: Não, não eu não estou falando em termos de fiscalização, eu estou falando em termos da 

visão que os médicos da AMDF tinham em relação... É, como deveria de ser a assistência 

médica, devia de ser estatizada, devia ser pública, devia ser privada, como é que foi pensado?  

 

GL: Nós sempre pensamos o seguinte, porque uma das melhores, das mais importantes 

ligações, foi do INAMPS. Foi onde o INAMPS ficou uma época em que houve várias 
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distorções e não funcionou bem, mas esse nós sempre recebemos do INAMPS porque é, foi 

um instituto feito para atender a população e deu um grande número de empregos a médico. 

Então hoje o Sindicato, a Associação Médica, o Conselho, todos eles já foram do INAMPS, 

apesar de todos (inaudível) nós combatermos aqueles que dão uma orientação diferente ao 

INAMPS, mas nunca a instituição o INAMPS. Essa foi, porque se não fosse o INAMPS com 

essa é que essa população toda doente como é que ia tratar? O município, o estado? Isso é 

nacional.  

 

MM: Sim.  

 

GL: Em todo o Brasil e de todos os setores. Foi quando se coligaram todos os institutos. Isso 

foi uma grande... não é? Uma iniciativa e muito...  

 

MM: A unificação, não é?  

 

GL: A unificação de todos os institutos. E com isso melhorou muito o atendimento e hoje está 

se fazendo agora uma associação de todas essas... O sujeito não tem direito a uma instituição, 

mas é atendido, deve ser atendido. E aqui na Santa Casa é uma prova disso, que em dezembro 

do ano passado, já há quase um ano, a Santa Casa fez com o INAMPS um convênio 

filantrópico, porque veja a importância desse convênio. Aqui é uma instituição que não 

podia... Quando eu comecei a trabalhar aqui, por exemplo, era tudo gratuito o doente não 

pagava nada. Mas ficou numa tal situação que isso era impossível fazer. Então tinha que 

cobrar uma taxa, essa taxa aqui, entendi?  

Começa a comprar pouco, entra muito dinheiro e tal, vai aumentando, aumentando, chega um 

ponto que há doente que não podem pagar, não podiam pagar o que a Santa Casa cobrava. 

Então era discriminado, quer dizer, aqueles que podiam pagar, ela atendia e tudo e esses 

ficavam sentados no banco muito tempo esperando atendimento, essa coisa toda, que isso é 

completamente errado, não é? E injusto, isso. Então foi feito um convênio com o INAMPS 

que realmente é um convênio filantrópico. Então, o INAMPS paga por cada doente atendido 

aqui uma importância que é muito menor do que as que pagam aí, irrisória. Qualquer outro 

convênio tem... Um convênio particular paga muito mais. Então o que acontece? Esses 

convênios dizem o seguinte, foi feito da seguinte maneira: ela paga para o INAMPS e aquele 

que descontam pelo INAMPS e aqueles que não descontam, que ainda é um número grande, o 

INAMPS também paga. Quer dizer, apesar de não descontar paga porque pouco para gente e 

com isso não há mais essa discriminação. E o número de atendimento aqui aumentou 

muitíssimo. Tia dia que eu atendia aqui, no meu ambulatório aqui dentro, eu atendia uma 

média de dez doentes por dia no ambulatório, hoje estou atendendo uma média 40, 45.  

 

MM: O senhor?  

 

GL: Agora não tem mais essa questão do doente ficar sentado no banco porque não tem 

dinheiro pra pagar a consulta. Quer dizer, hoje todo mundo é atendido, todo mundo é 

internado, é operado, tudo e o INAMPS paga essa... Porque pouco pelo convênio.  

 

MM: Sei.  
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GL: Ela tem lucro, a ABM tem lucro e os médicos também têm, porque a gente, por exemplo, 

não precisa mais desembolsar dinheiro para poder manter um serviço. Muitas vezes no serviço 

meu tinha que, com essa crise, tinha que desembolsar dinheiro pra poder dar o mesmo nível de 

atendimento que sempre deu. Agora não precisa mais porque o INAMPS cobre isso, pra todo 

mundo ficou bom, não é? Pro doente que todos eles são atendidos, pro médico que ganha, 

aqueles que recebem e (inaudível) o meu eu ponho tudo aqui, mas outros que levam um 

pouquinho, e tem a Santa Casa também que estava aqui praticamente sem doente nenhum, o 

movimento aqui hoje é um movimento espetacular, não é?  

 

MM:Dr Gerson Lago, a luta da AMDF pela aprovação da (inaudível) do trabalho ela começa 

em 50, não é? Houve a participação de associações de outros estados também?  

 

GL: Não, de outros era muito difícil, nessa ocasião era muito difícil, hoje não, não é? Hoje nós 

temos associados de outros estados, hoje é mais fácil, não é? Mas nós tentávamos. Por isso 

que nós tentamos fazer agora essa união de todas as entidades médicas do Estado do Rio de 

Janeiro e hoje também nesse sentido, por exemplo, as entidades. Vamos dizer, particulares, se 

associaram todas e fizeram a ?SOMERE, o Conselho Regional de Medicina fez as delegacias 

regionais no norte fluminense, dividiu todos o estado numas 10 ou 11 delegacias. E essas 

delegacias abrangem as cidades que estão mais próximas, tem uma diretoria, tem isso tudo. 

Tudo orientado pelo Conselho. Quer dizer, tem a unificação do atendimento dos doentes, dos 

médicos, vamos dizer a fiscalização do atendimento médico, as reivindicações, o trabalho. 

Então a boa medicina vem dando uma boa... O bom equipamento que tem o hospital. Porque 

um hospital que não tem um bom acampamento, eles podem ter médicos muito competentes, 

pode ter tudo, mas não tem condições de atender bem, não é? Porque falta, falta medicamento, 

falta... Há um, vamos dizer, um aparelho qualquer que falha, pifa, então tem que ter 

consertado, mas não tem dinheiro para concretar. Quer dizer, os doentes que ficam, por 

exemplo, uma hemodiálise que fica dependente daquilo e não pode ser atendido. Quer dizer, 

isso tem que acabar, não é? Então, e outra coisa, por exemplo, é a questão de medicamento. 

Medicamento hoje é um absurdo, isso é uma falta de humanidade até, por exemplo, hoje há 

indício, nós temos várias queixas de doentes que têm uma doença e que tem que conviver com 

essa doença a custa de medicamento não pode mais, tem diabete, hipertensão e isso não pode. 

Está havendo acidentes, mortes e tudo isso, porque antigamente era uma doença que já não 

existia como causa morte, mas que era controlado por medicamento, não é? Não pode. Mesmo 

a psiquiatria que a pessoa gasta muito, que toma muito medicamento e tudo isso, você vê o 

preço que está. Medicamento aí que custa 20 e poucos cruzados, no tempo do cruzado ainda, 

hoje está pra 800, 900. Aí não tem como conviver com essa doença.  

 

MM: Dr. Gerson, em 53, 54 além da reivindicação pela melhoria salarial havia alguma outra.  

 

GL: Ah havia, havia essa a falta de atendimento dos doentes, antes de ter.... O Conselho 

Regional de Medicina foi criado em 57, mas ele só funcionou mesmo depois de 60. (inaudível) 

Mas até lá, eram as associações é que faziam esse trabalho, não é? Quer dizer, um atendimento 

melhor do médico, e tudo isso, todas essas reivindicações, palestras nos hospitais para dizer 

como é que tinha que fazer, e naquele tempo não havia tanta crise, parece que a coisa 

funcionava até melhor, não é? E hoje apesar disso tudo, ver esse hospital (inaudível) de 

Castilho, é um hospital espetacular, nós já fizemos lá várias visitas, tudo isso, estava num 
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caos. Onde atendia a pediatria tinha um vazamento que vivia molhado, úmido, a gente.... As 

crianças iam lá foi não foi pegava pneumonia, pegavam gripe, era um negócio... Agora parece 

que a fizeram um...  

 

MM: É o hospital da posse, não é?  

 

GL: É, fizeram uma reforma agora.  

 

MM: O senhor se lembra assim de... Quer dizer, o que o senhor se lembra dessa luta da Letra 

O? O senhor se lembra assim da...  

 

GL: Não, a Letra O é o seguinte, é que a prefeitura pagava – o estado e a prefeitura naquela 

ocasião, pagava oito mil e 300 cruzados por mês, e os outros principalmente... (pensando) O 

INAMPS parece que saía....  

 

MM: Os institutos.  

 

GL: É os institutos, vários institutos, pagavam muito menos, menos da metade.   

 

MM: Quer dizer que prefeitura pagava mais que os institutos?  

 

GL: Pagava mais que os institutos, então a reivindicação foi feita para haver paridade nisso aí, 

todo mundo entrar, todas as categorias, quer dizer, as prestações de serviços médicos 

pagassem a mesma coisa, oito mil e 300.  

 

MM: Era a Letra O?  

 

GL: Letra O.  

 

MM: A letra O era esse...  

 

GL: Era oito e 300, oito mil e 300.  

 

MM: Quer dizer, que os médicos do município conseguiram... os outros não. Aí depois foi 

equipar. Agora em 54, aí logo depois e também mínimos, (inaudível) Então, aí nós queríamos 

para 10. Mas aí foi um pouco exagerado, porque pediu para 10 para ficar pra seis, sete e tal. 

Parece que quando ia, quando estava certo que médico ia ganhar nove salários mínimos o 

Getúlio se suicidou. (risos) 

 

MM: Foi nesse período?  

 

GL: É. aí perdemos, mas estava com mais de sete, foi quando houve aquela grande passeata 

que o pessoal ficou tudo de vela acessa sentado lá em frente ao Palácio do Catete.  Para 

(inaudível - riso)   

 

MM: Quer dizer que ?espantou, não é?  
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GL: Aí, muitos eram, mas houve uma... Parece que o Getúlio recebeu no Palácio um grupo de 

médicos que estavam reivindicando, que estavam comandando essa reivindicação e tinha 

acertado que ia ser nove salários, invés de 10 ia ser nove. E com possibilidade depois de 

aumentar essa coisa, mas logo depois ele se suicidou, aí num....  

 

MM: Sei, qual é a relação entre, por exemplo, o pessoal da Associação Médica com o Getúlio. 

O senhor gostava do Getúlio, ou não?  

 

GL: Não, em parte, não é? Porque ele... Na primeira vez quando ele, aquilo é um dado, é uma 

coisa interessante porque quando ele foi ditador em 1930, naquele período todo, ali ele foi 

mesmo um ditador, impôs várias coisas aí, perdeu uma série de coisas. Um dia até a minha 

mãe do Carlos Prestes, que ele estava preso aqui. Ela estava no México, e mal da vida.  

Então pediriam que ele fosse ver a minha mãe e o Getúlio não concedeu, não é? Mas ele 

(inaudível) várias vezes.  

Depois não, depois quando ele veio como presidente aí não seguiu... E ele que criou várias 

coisas aqui, por exemplo, criou a Petrobrás, criou tudo isso. E a Associação Médica na parte 

política ela ia tomando, ia reforçando aqueles que faziam alguma coisa em benefício do nosso 

objetivo. Isso é verdade, ele não um... Um inimigo que faz alguma coisa em benefício do 

nosso objetivo é melhor do que um amigo que faz a contra, (risos) que aí vai retardar mais. 

Então todos eles que faziam alguma coisa, como por exemplo, a criação do INAMPS foi uma 

verdadeira... A Petrobrás também, foi tido isso. Quer dizer, então temos que ser favoráveis a 

essas, não é? Iniciativa do...  

 

MM:Dr Gerson, a Letra O ela ia beneficiar outros profissionais de outras categorias, não é? 

Havia uma... Eu acho que...  

 

GL: Não, não, aí só para médicos, naquela ocasião era só de médico.  

 

MM: Era só de médico?  

 

GL: Cada um (inaudível) também. Cada um tem a base de um salário. O engenheiro é do 

médico, é diferente do advogado. O advogado tem a OAB, que é uma organização.  

 

MM: Eu digo em 1953, 54. A luta também não era, não tinha outros profissionais? Também 

não era, tinha outras profissionais?  

 

GL: Essa luta era nossa, de médico, mas muitos reivindicavam às custas das nossas, porque 

quando a gente ganhavam eles também faziam as reivindicações deles.  

 

MM: Ah sim, se a Letra O tivesse sido aprovado ela ia beneficiar.  

 

GL: Ia beneficiar.  

 

MM: Então havia assim uma colaboração de outros profissionais?  
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GL: Sempre há, havia, sempre havia.  

 

MM: Junto com a...  

 

GL: Havia um....  

 

MM: Outras entidades representativas?  

 

GL: Outras entidades representativas faziam isso também.  

 

MM: E atuavam?  

 

GL: E nós também.. 

 

MM: E atuavam em conjunto também?  

 

GL: Nós também fazíamos. Os engenheiros sempre ganharam   muito mais do que médico. A 

gente fazia as reivindicações de acordo como salário das outras categorias.  

 

MM: Dr. Gerson parece que em dezembro de 54 houve o projeto de 82 que era o projeto da 

Letra O, ele não foi aprovado, não é? No Congresso. Com é que foi, qual foi a reação dos 

médicos?  

 

GL: Bem, ele não foi aprovado parece que na parte geral, não é? Não era só dos médicos não, 

porque era de qualquer categoria que estava reivindicando, porque naquela ocasião havia a 

associação de todos os institutos e não tem só a parte, não é como agora. Não é só médico, 

agora os previdenciários são mais de outras categorias, são paramédicos que prestam serviços 

também na categoria médico. (inaudível) Esse pessoal que vai a escrituração de médico, essa 

coisa toda. Isso tudo aí os médicos não estão propriamente em greve, elesestá auxiliando. Quer 

dizer eles estão colaborando, eles estão a favor dessa categoria que sabe como é que eles 

reagem. E foi assim que começou essa greve dos médicos agora, não é?  acionando os 

previdenciários. Essa greve do município também. Tudo isso foi de encontro com... É uma 

espécie de colaboração de todos os que fazem a mesma atividade, claro que com ?matizes  

diferentes, mas o objetivo é o mesmo, não é? Como é que médico ganha com a reivindicação 

de salário alto e o enfermeiro que faz grande parte do seu trabalho, trabalha de noite, por isso 

ele ganha uma coisa irrisória, não é? Ganha a justiça do nada e... Não é?  

 

MM: Hum, hum. trabalha de noite ganha uma miséria, ganha a justiça, não é? E isso é essa... 

Isso é mais obra do sindicato, não é? O sindicato é que faz essas coligações, essas coisas todas, 

faz os documentos, faz tudo, o conselho, Associação Médica, isso tudo faz apenas a parte de 

apoio. Apoio para o 99.  

 

MM: Agora, as paralisações que foram feitas na época da Letra O, o senhor se lembra dessa 

história das greves?  
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GL: Não, não é como agora, não é? Aquela greve não era... Não havia esse apelido, 

principalmente no tempo da ditadura, não é?  Na ditadura não podia.  

 

MM: Sim, mas no ano 50?  

 

GL: A gente fazia, mas não era bem organizado, não é? Não era como agora, não é? Agora, 

que esses piquetes que eles fazem não deixam mais entrar aí, apesar de toda a reação, de toda 

coisa, eles procuraram vencer. E agora até das professoras que teve fratura de bacia e tudo. 

Jogaram o carro em cima de duas lá e foi grave. O negócio eles fazem uma repreensão grande.  

 

MM: Sei. Dr. Gerson, o senhor falou antes da hegemonia dos congressistas, não é? Pelo que 

parece a Associação Médica do Distrito Federal tinha uma grande influência do partido 

comunista.  

 

GL: Tem claro. E até hoje.  

 

MM: Até hoje, não é?  

 

GL: Até hoje, até hoje. Sempre, quase todos os elementos da (inaudível), grande parte são 

todos de esquerda, não é?  

 

MM: Não, tudo bem, de esquerda, mas particularmente do Partido Comunista Brasileiro?  

 

GL: Não, tem uns que são do... Se dividiu, são duas... São do PCB.  

 

MM: Mas eu não estou falando do sindicato, eu estou falando da Associação Médica.  

 

GL: Pois é, a Associação Médica também. Te, alguns que são PCdoB. Não é assim 

rigorosamente... Não é...  

 

MM: Mas nos anos 50 era nítido, não é? A influência do PCB?  

 

GL: Ah! Do PCB.   

 

MM: Antes quando não havia os rachas.  

 

GL: Antes era, todos eles eram. Agora tem muitos que eram... Quer dizer, o objetivo, quer 

dizer, a causa principal do racha foi o... ia ser diferente, então foi PCdoB. E grande parte 

desses daí apoia o Brizola, o PDT. Nós não, nós....  

 

MM: O senhor é militante do partido comunista?  

 

GL: Eu sou sócio, não é? mas não sou... Não tenho reuniões etc porque eu não tenho tempo.  

 

MM: Sei, mas...  
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GL: Quer dizer não tenho reuniões essas de coisas porque eu não tenho tempo. Eu sou daqui 

da Santa Casa, tenho meu consultório particular, tenho o conselho, (risos) se fosse assim teria 

que varar a noite, não é? (risos) Trabalhando, não é?  Quase todos os dias tem reunião. Agora 

a noite mesmo tenho agora um almoço aí, Hoje é dia do médico.  

 

MM: Hoje é dia do médico.  

 

GL: Tem um almoço no Clube América, que eu vou ter que ir pra prestigiar, essas reuniões 

todas.  

 

MM: Sei,  

 

GL: Não é? Hoje também tem, de noite tem a posse, o Jorge Maciel vai receber a o título de 

médico do ano, ele é muito amigo nosso, já foi o nosso colaborador, de modo que as cinco 

horas eu precisa estar lá também. (risos) 

 

MM: Dr. Jorge o senhor se lembra como é que a imprensa via o movimento dos médicos em 

50. Quais jornais assim apoiavam, quais jornais...  

 

GL: Muitos, muitos. Havia jornais que apoiavam, naquela ocasião tinha aquele do (inaudível)  

aUltima Hora, não é? A última hora apoiava as nossas reivindicações todas, (inaudível)  Esse 

outro lá de São Paulo, essa coisa tinha.  

 

MM: Tinha a voz...  

 

GL: É.  

 

MM: Mas tinha a Tribuna, a imprensa popular.  

 

GL: Tinha também uma imprensa.  

 

MM: a imprensa popular. Mas não podia fazer muita coisa porque já havia censura. Então não 

podia (inaudível), já tinha tudo censurado, e que não tinha alguma coisa o sujeito ia para 

cadeia, tortura. A repressão era grande. Hoje não, hoje entrego quase tudo. Mas é mais 

democrata, mas existe ainda. Tem muita coisa que não se pode, não é? Mesmo a declaração 

que eles fazem no jornal a gente vê que eles... 

 

MM: É uma censura mais interna.  

 

GL: Que o pessoal não sabe, não é? Mas quem faz sabe que tem...  

 

MM: Não é uma censura do governo, é uma censura interna.  

 

GL: É. de acordo com uma orientação, principalmente aqui na (inaudível) não é? tem que 

prestar conta pra o superior também, depois. Isso é coisa que muita gente não sabe, a doença, 

também seja a maior cultura do Brasil. (inaudível) Com essa ligação, não é?  
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MM: Bom, Dr. Gerson o sindicato médico ele foi fundado em 1927, não é? Ele começou com 

o nome de Sindicato Médico Brasileiro, eu estou fanando de 1927, não é? Ele começou com 

nome de Sindicato Médico Brasileiro.  

 

GL: É.  

 

MM: E depois ele passou a se chamar sindicato médico do Rio de Janeiro.  

 

GL: na regulação de outros médicos, não é? Porque aqui era o da Fiocruz foi criado aqui e 

hoje se espalhou, hoje são tantos, em várias cidades aqui no Rio mesmo várias cidades têm 

sindicato médico. Hoje tem a Federação Nacional do Médico que coliga todos os sindicatos no 

Brasil inteiro a Federação Nacional dos médicos é que era... 

 


