
DISCURSO DE POSSE DO PRESIDENTE DA ABRAMET 

Antonio Edson Meira Junior (Gestão biênio 2020-2021) 
 

Bom dia a todos.  

Cumprimento aos presentes nas pessoas do Doutor Lincoln Ferreira, presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Confederação Médica Latino-Ibero-
Americana e do Caribe (Confemel), e da Doutora Christina Gonzalez, integrante 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), ambos representantes das maiores 
instâncias de defesa da nossa profissão no País.  

A AMB e o CFM são instituições de referência nacional e internacional, com as 
quais temos tido o prazer de desenvolver relevantes parcerias.  

Esperamos poder continuar contando com o apoio dessas duas entidades no 
nosso esforço pela proteção da saúde e da vida, bem como em nossa luta pela 
valorização e pelo reconhecimento do papel desempenhado pela Medicina de 
Tráfego nesse País.  

Porém, apesar da relevância do apoio da AMB e do CFM, a Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego – Abramet – reconhece que a superação de 
seus objetivos depende também do engajamento de cada um de vocês, amigos 
e amigas, que hoje muito nos honram com suas presenças.  

No entanto, além dos presentes, esse êxito somente será possível se todos os 
oito mil médicos de tráfego do Brasil juntarem suas forças sob o comando da 
Abramet.  

Unidos, poderemos buscar o protagonismo de nossa especialidade em 
importantes debates em torno de questões médicas e de saúde nos 
deslocamentos humanos. 

Unidos, conquistaremos aliados junto à população e aos tomadores de decisão 
(gestores, membros do Poder Judiciário e parlamentares), sempre apresentando 
nossos argumentos técnicos e científicos, de modo claro. 

Assim, levaremos nossa mensagem, sensibilizando-os para que assumam 
compromissos públicos com a transformação da atual realidade brasileira, 
fazendo com que o trânsito não seja mais um espaço de violências que, todos 
os anos, deixa milhares de mortos e sequelados.  

Hoje, ao assumir a Presidência da Abramet, me comprometo com todos os meus 
pares e com o meu País a trabalhar incessantemente em prol dessas nobres 
causas, dentro de um projeto institucional onde ética, justiça, equidade, 
transparência, respeito e solidariedade não sejam apenas palavras, mas uma 
postura diante do mundo.  

Logo, nesse início de jornada, um desafio se impõe: atuar pela aprovação da 
proposta do deputado Juscelino Filho (DEM-MA), relator do Projeto de Lei 
Substitutivo ao PL nº 3267/2019, que estabelece mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).  

Esse texto foi formato após longos e exaustivos debates, durante os quais a 
Abramet – sob o comando do doutor Juarez Molinari – esteve sempre presente. 



Como resultado desse contato com os deputados federais, a proposta enviada 
pelo Governo foi modificada. Dados elencados pela Abramet, como os 
indicadores de mortalidade e de morbidade, as avaliações de impacto dos 
acidentes de trânsito nas contas públicas e sobre os padrões mínimos de 
segurança a serem respeitados, quebraram resistências iniciais e subsidiaram 
uma proposta que, se não é a ideal, contempla inúmeros aspectos defendidos 
por nossa Associação, que valorizam a especialidade e a vida dos brasileiros.  

Por exemplo, pelo que está em discussão, os exames de aptidão física e mental 
deverão ser realizados por médicos com titulação de especialista em medicina 
do tráfego, conferida pelo conselho profissional.  

Outro ponto a ser destacado é a importância da utilização dos dispositivos de 
retenção de crianças nos veículos, garantindo o transporte seguro das crianças 
brasileiras. 

No retorno do recesso do Congresso Nacional, em fevereiro, a Abramet, por 
meio de sua nova gestão, intensificará suas ações para assegurar a manutenção 
do texto acordado, após votação pela Comissão Especial criada para sua 
análise.  

Asseguro que o mesmo empenho será mantido em todas as próximas etapas de 
tramitação, sempre contando com o suporte de nossas instituições parceiras e, 
sobretudo, dos milhares de médicos de tráfego brasileiros.  

Meus amigos e amigas, minha paixão pela medicina de tráfego é conhecida, 
sendo que, a partir de determinado momento, minhas trajetórias profissional e 
de vida passaram a se confundir com a da Abramet. 

Felizmente, o apoio incondicional de minha esposa, Elaine Meira, aqui presente 
e que me deu o meu maior tesouro – meu filho Enzo Meira –, me permitiu 
oferecer a dedicação que essa paixão exige.  

Obrigado, meu amor! Agradeço também a meus pais e irmãos e, principalmente, 
à Deus por tudo que tem me proporcionado.  

Todos os dias, são horas e horas de trabalho, passadas em reuniões, analisando 
documento e estabelecendo estratégias e projetos de ação para: salvar vidas; 
diminuir a dor, o sofrimento, a morbimortalidade no trânsito; e mostrar como a 
medicina de tráfego é essencial para que esses objetivos sejam alcançados.  

Senhores e senhoras, na minha jornada, tive o privilégio de contar com os 
conselhos e incentivos de pessoas que se tornaram mestres e amigos. Agora, 
farei parte de um time imbatível: mentes brilhantes que militam por nossa causa.  

Pensei em evitar nomes, para não ser injusto, caso deixe de citar alguém. Mas 
não posso deixar de agradecer meus mestres, conselheiros e amigos: Doutor 
Flávio Emir Adura e Doutor José Everardo da Costa Montal.  

Serei eternamente grato e fiel a vocês. Tenho certeza de que não estaria aqui 
hoje se não fossem seu apoio e a amizade. Muitíssimo obrigado! 

Sem dúvida, com essa diretoria, assim como com o seu corpo de funcionários e 
assessores, a Gestão que se inicia terá condições de ir longe em seus 
propósitos.  



Reforço meus agradecimentos pela confiança depositada em mim aos 
presidentes das federadas e aos diretores que farão parte dessa jornada: 
Ricardo Irajá Hegele (1º vice-presidente); Juarez Monteiro Molinari (2º vice-
presidente); Fabio Ford Feris Racy (3º vice-presidente); Dirceu Diniz (diretor 
Financeiro); Flavio Emir Adura (diretor Científico); José Heverardo da Costa 
Montal (diretor Administrativo); Alberto Francisco Sabbag (diretor de Qualidade 
Profissional); Dirceu Rodrigues Alves Junior (diretor de Comunicação); Geraldo 
Guttemberg Soares Junior (diretor de Relações Institucionais); Sônia de Lourdes 
Pedrosa Guttemberg (diretora de Relações com Federadas); e João Roberto 
Adura (diretor de Ética Médica). 

Nessa caminhada, vale ressaltar alguns pontos:  

As nossas filiadas receberão da Abramet todo o apoio possível, na expectativa 
de fortalecimento de um sistema nacional de valorização da medicina de tráfego. 
Com elas, buscaremos manter total sinergia, pois reconhecemos sua 
legitimidade e força da representação nos estados, em todas as regiões do País.  

Da mesma forma, estabeleceremos canais de diálogo propositivo, transparentes 
e éticos com outros parceiros e potenciais parceiros, como organismos 
internacionais, organizações não governamentais e até entidades de interesse 
privado que comungam dos mesmos objetivos da Abramet.  

Nessas articulações temos como meta encontrar condições para fortalecer 
nossas instituições e dar ainda mais visibilidade às nossas causas comuns: a 
defesa da vida e a criação de um ambiente seguro no trânsito.  

Destaco ainda meu agradecimento pela amizade a apoio do presidente do 
Conselho Superior da Academia Nacional de Seguros, Mauro Batista; do 
presidente do Centran-SP e do Focotran, Frederico Arantes; e do diretor geral 
do Detran-Bahia, Rodrigo Pimentel. Tenha certeza de que a Abramet estará à 
disposição dos Detrans em projetos pela medicina de tráfego de qualidade e pela 
preservação da vida no trânsito.  

Por sua vez, para os nossos associados trabalharemos pela valorização de seu 
trabalho de todas as formas possíveis, estimulando o reconhecimento de sua 
competência e dedicação pelos gestores. Também atuaremos pela melhor 
qualificação e capacitação de nossos especialistas, mantendo-os atualizados e 
preparados para o atendimento.  

Amigos e amigas, o trabalho da Gestão Abramet 2020-2021 apenas começa e 
os objetivos traçados constituem um desafio a cada colega especialista e ao 
Brasil. Unidos, podemos fazer do trânsito brasileiro um exemplo de respeito à 
dignidade humana, de respeito à vida.  

Muito obrigado a todos.  


