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Sindimed inaugura galeria de fotos
A

noite do último dia 21 de outubro foi de muita emoção, glamour e recordações. A inauguração
da galeria de fotos de ex-presidentes do Sindimed, projeto antigo da
entidade, aconteceu na semana das
comemorações pela passagem do
Dia do Médico (18 de outubro).
“A inauguração da galeria marca
mais uma etapa do nosso trabalho
e, mais do que isso, de manter as
nossas raízes vivas. É motivo de
muito orgulho para todos que fazem
parte e têm vínculo com o Sindimed.
É com muito prazer, honra e satisfação que homenageamos todos
aqueles que fizeram a história do
nosso sindicato, que contribuíram
para a construção de uma classe
médica com voz e não mediram esforços para uni-la e lutar por seus
direitos”, disse o presidente do Sindimed, Octacílio Sant’Anna Júnior na
abertura da solenidade.
“Sei que nem todos os homenageados nesta noite estão mais entre
nós, mas seus familiares aqui reunidos dignificam a ausência sentida”.

Logo depois foi executado o hino nacional e o
primeiro-secretário do
Sindimed, Dr. Luiz Alberto Viera dos Santos Júnior, deu continuidade às
homenagens.
Ele fez um breve relato
sobre a gestão de cada
homenageado. Em seguida, cada ex-presidente ou seu representante
foi agraciado com uma
placa ressaltando sua Octacílio Sant’Anna Jr. e Edmundo Castilho inauguram a galeria
contribuição à entidade.
O orador da noite foi o
Castilho, que presidiu a entidade
ex-presidente Edmundo Castilho
de 1968 a 1973, deixou um recado
que falou sobre a história do Sindià diretoria do Sindimed. “As dificulmed e sua importância para a clasdades devem sempre ser encarase. “Durante muitos anos, o sindicato foi obrigado a ser uma sala,
das como desafios”.
Em nome dos ex-presidentes,
com uma escrivaninha e uma máCastilho homenageou Octacílio com
quina de escrever. Contudo, enfrenuma placa. Depois, os dois inaugutamos as dificuldades com resistênraram oficialmente a galeria e os
cia. Depois, foi criada a Unimed, a
convidados prestigiaram o coquetel
primeira cooperativa de trabalho
de comemoração. Continua nas pámédico do Brasil, sendo modelo para todo o País, entre outras vitórias”.
ginas 4 e 5.

Praia Grande

EDITORIAL

Presidente da Femesp, Marcelo Quinto (3º da
esq. para a dir.) recebe líderes das entidades
sindicais do Estado na sede do Sindimed

SOCIAL

Resgate da história M
A Diretoria

É

com muita honra e alegria que marcamos mais uma
etapa da história do Sindimed. A inauguração da galeria de fotos de ex-presidentes é realmente um motivo
de orgulho para todos que fazem parte e têm vínculo
com o Sindimed. Tudo isso por um simples fato: é mais
uma conquista do nosso trabalho no esforço de manter
as nossas raízes vivas.
E uma delas data de 1962, quando o saudoso Maurício Fang presidia e entidade. Naquele ano, o Sindimed
enfrentou seu primeiro grande confronto: foi vítima,
como tantas outras entidades, de atos de violência, por
conta da crise política vivida no País.
A sede provisória do sindicato foi fechada e Fang foi
preso. Nessa época muitos documentos e atas do sindicato foram destruídas.
Mesmo enfrentando adversidades, Fang foi um incansável líder na luta pela democracia e valorização do profissional médico.
Essa passagem é apenas um exemplo de tudo que o
Sindimed já viveu. Há muitas outras histórias...
Por isto, é com muito prazer e satisfação que homenageamos todos aqueles que fizeram a história do nosso sindicato, que contribuíram para a construção de uma
classe médica com voz, com opinião e não mediram
esforços para uni-la e lutar por seus direitos.
Aproveito a oportunidade para pedir aos colegas médicos que tenham fotos, recortes de jornais antigos ou
até mesmo informações – curiosidades, fatos pitorescos, etc. - que possam contribuir para montarmos a vida
do nosso Sindimed em detalhes, que entrem em contato conosco.
Temos a certeza de que com o apoio de cada um
de vocês não será difícil remontar a vida do Sindimed
ao longo desses últimos 48 anos, marcados por lutas
e vitórias.
Por fim, gostaria de agradecer o empenho de nossa
diretoria e de toda a nossa equipe para a realização
deste evento.
Muito Obrigado!
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embros do Sindimed,da Direção Regional de Saúde, do Conselho Regional de Medicina (CRM), do
Ministério Público (MP) e uma comissão médicos que
atuam no serviço de saúde de Praia Grande estiveram
reunidos com o prefeito Alberto Mourão para discutir os
problemas do setor.
O clima de tensão foi gerado no município por conta da
declaração de Mourão, de que ‘‘A falta de médicos nas
unidades não será solucionada com mais recursos ou
novas contratações. Existe um corporativismo na classe
que racha os plantões, gerando uma cobrança sobre o
secretário de Saúde ou o prefeito’’, conforme reportagem publicada no jornal A Tribuna, de 28 de setembro.
A afirmação ocorreu durante reunião do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb), órgão que reúne os prefeitos da região.
Ainda de acordo com a reportagem a próxima reunião
da entidade seria a portas fechadas para discutir os problemas dos plantões, o que irritou ainda mais a categoria.

ACORDO
Durante a reunião da prefeitura com as entidades médicas e o MP, no último dia 3 de outubro, as entidades
mostraram dossiê comprovando as precárias condições
de trabalho na cidade; por outro lado, Mourão falou dos
problemas na Saúde.
À prefeitura coube a elaboração de uma escala técnica para os médicos que dão plantões nos prontos-socorros de Praia Grande, sugestão dada pelos representantes da categoria para resolver o problema das faltas
e atestados entre os profissionais.
A escala atenderia critérios impessoais, como idade e
tempo de casa.
Com o acordo, a denúncia que seria levada ao MP
pelo Sindimed e CRM e o Sindicado dos Médicos de
Santos e Região, ficará adiada.
Além disso, Mourão também falou da possibilidade de
contratar mais médicos e dar acréscimo no salário.
“Estamos de olho na situação e vamos dar um prazo
para que os problemas sejam equacionados. Senão, formalizaremos uma queixa no MP. Até agora não houve
sinais de melhorias. Nossa região possui médicos qualificados. O que ocorre lá é problema de gestão administrativa”, conta o presidente do Sindimed, Octacílio
Sant’Anna Júnior.
Ele alerta ainda que os problemas em Praia Grande são,
na verdade, o estopim das demais cidades da Baixada.
“Praia Grande é a ponta do ‘iceberg’; outros municípios
também enfrentam problemas. Os principais motivos são
o salário baixo pago aos profissionais e as más condições
de trabalho, constatadas em várias localidades’’.

Aniversariantes de setembro
e outubro comemoram aniversário
O médico Helder Murari Borba é o
novo presidente da Federação
Nacional dos Médicos (FENAM)

Octacílio e a esposa Rose e o casal
Maria Cecília e Arnaldo Duarte
Lourenço, o novo presidente da AMS,
em noite de posse na associação

Octacílio
Sant’Anna Jr. e
Marcelo Quinto
(ao centro) com
responsáveis
dos setores
Comunicação
(à esq.) e Jurídico
(à dir.) do
Sindimed em
evento da FENAM

Curtas
SINDIMED SORTEIA VIAGEM
O médico Uilson Aparecido Machado ganhou uma viagem de uma semana para Porto Seguro com direito a acompanhante, oferecida pelo
Sindimed. O sorteio foi no dia 21 de
outubro, durante a inauguração da
galeria, como mostra a foto. Como
faz anualmente, o Sindimed sorteia
uma viagem entre os médicos que
pagaram a contribuição sindical. O
prêmio também pode ser adquirido
em dinheiro, no valor da mesma.

NOVO CONVÊNIO
O Sindimed fechou parceria
com a Boutique do Aluguel
(www.boutiquedoaluguel.com.br),
que trabalha com locação de roupas de alto padrão. Os descontos
para sindicalizados e dependentes
são de 15% e para a classe médica em geral de 10% apresentando
o CRM. O endereço é Rua Pasteur,
102, em Santos. Informações pelo
telefone: 3289-1879. Confira a
lista completa de nossos parceiros
e os descontos no nosso site:
www.sindimedsantos.org.br.

das 9h às 18h ou pelo e-mail:
sindimedsantos@terra.com.br.

ATUALIZAÇÃO
O Sindimed continua atualizando
os cadastros dos médicos da Região. Envie seus dados (nome, endereço para correspondência, telefones e e-mail) pelo telefone
3223-8484, de segunda a sexta,

JURÍDICO
quartas-feiras das 13h30 às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h30 às 15h
O expediente administrativo
funciona sempre de segunda à
sexta-feira, das 9h às 18h.

ATUALIZAÇÃO II
O Departamento de Comunicação
do Sindimed solicita que os médicos mantenham seus e-mails
atualizados. O e-mail deve ser
enviado juntamente com o nome
do médico e especialidade para
imprensa@sindimedsantos.org.br.

PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED

“Quando você anuncia
no Sindimed sabe
exatamente com quem
está falando.“
Anuncie!
departamento comercial:
Tel.: 13 3224.8633 / 9787.1763
SINDIMED
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Serra é eleito ‘Médico do Ano’
C

O

médico urologista Felisberto Serra foi
eleito o ‘Médico do Ano’. Sócio do sindicato, ele foi indicado a receber o título pelas
entidades médicas de Santos por conta dos
serviços prestados à comunidade.
“O colega Felisberto Serra atende e opera
no serviço público e privado. Por meio do seu
trabalho, faz muito bem à comunidade. Tem
um bom relacionamento com a classe médica e seus pacientes”, enfatiza o presidente
do Sindimed, Octacílio Sant’Anna Júnior.
“Jamais imaginei ser agraciado com esse
título. Fiquei surpreso e muito feliz pela indicação das lideranças da classe médica. Isso
só me estimula a exercer minha profissão com
dedicação”, conta Serra, que completa 30
anos de carreira em dezembro.

Serra (2º da esq. para a dir.) ladeado pelas lideranças das entidades médicas da região

Fim da taxa de lixo séptico em Praia Grande

O

s médicos que atuam em
Praia Grande não terão mais
que pagar a taxa de lixo séptico a
partir de 1º de janeiro de 2006.
Essa foi a promessa do prefeito
Alberto Mourão, que irá isentar os
médicos da taxa.
“Essa conquista é muito importante. Explicamos que todo cidadão produz lixo séptico. Exemplo
disso são os absorventes íntimos,
excreções, secreções e líquidos
orgânicos. Por este motivo não
achamos justo só os profissionais

de saúde pagarem tal cobrança”,
conta o presidente do Sindimed,
Octacílio Sant’Anna Júnior.

GUARUJÁ
Os dirigentes do Sindimed também reivindicam o fim da cobrança de lixo séptico no município de
Guarujá.
O presidente do Sindimed, Octacílio Sant’Anna Júnior; o vice, Marcelo Quinto e o advogado do Sindimed, José Francisco Paccillo estiveram reunidos com o vice-prefei-

to de Guarujá, Tucunduva Neto, no
último dia 4 de outubro pleiteando
a anulação da taxa.
“A reunião foi produtiva. Ficou
acordado que o Sindimed trará uma
representação para ser encaminhada ao prefeito Farid Madi. Vamos
mostrar os problemas econômicos
que a categoria enfrenta. Inclusive
que outras cidades da nossa região,
como Santos, Cubatão e São Vicente, tentaram cobrar a taxa e, posteriormente, aboliram a mesma”, ressalta Octacílio.

Exemplo de Vida
O

Miguel e a esposa Solange: união da família foi vital
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Dr. Nicolau Chafick Miguel é exemplo de vida. Há vinte
anos, exatamente no dia 20 de novembro de 1985, ele foi
submetido ao transplante de medula óssea em Londres por
conta de uma leucemia mielóide crônica. E a realização da
cirurgia só foi possível em razão da união da classe médica.
Na época foi feita uma grande campanha, liderada pelo colega George Bitar, na Baixada Santista e em todo o Estado
de São Paulo.
Hoje Miguel está recuperado exercendo sua profissão com
alegria. “Aproveito essa oportunidade para agradecer todas
as pessoas que me ajudaram, sejam da classe médica ou não.
Atravessei momentos muito difíceis, mas hoje estou aqui junto
de minha família graças a todos que se sensibilizaram e acreditaram na minha vitória”.

onfira as principais propostas
apresentadas na reunião da
Comissão Nacional de Implantação
(CNI) com as Comissões Estaduais
de Honorários Médicos (CEHMs),
em Belém, no dia 9 de setembro. A
Comissão Regional de Implantação
também apóia essas diretrizes. A
próxima reunião da CNI com as Comissões Estaduais será no dia 11
de novembro, em São Paulo.
– Definição de plano da Abramge
como próximo alvo do movimento
de implantação;
– Exigir o recredenciamento dos profissionais descredenciados por participação no movimento de implantação da CBHPM;
– Divulgar à população as razões da
implantação da CBHPM;
– As CEHMs devem estimular as singulares da Unimed a convocarem
assembléias gerais objetivando a
implantação da CBHPM;
– Empenho dos CRMs em processo educativo para o cumprimento de
decisões das assembléias promovidas pela CEHMs.

CONTRATOS

NOVA CBHPM

A Associação Médica Brasileira, o
Conselho Federal de Medicina e a
Federação Nacional dos Médicos,
representados na Câmara Técnica
da Contratualização, divulgaram a
proposta consensual de contrato de
prestação de serviços com as seguradoras Sul América e Bradesco,
acordada após negociação.
Este documento se propõe a ser
um instrumento de orientação, sem
caráter impositivo, podendo ser
ajustado, mediante negociação pelas Comissões Estaduais de Implantação da CBHPM, às diferentes realidades ou anseios regionais.
Nas cláusulas em que não houve
concordância, são apresentadas a
proposta da Sul América/Bradesco
e a das entidades médicas.
É recomendada a leitura atenta
de todos os manuais e anexos citados no contrato, guardando-os
como parte integrante deste. O documento está disponível no site
www.amb.org.br.

A Comissão Nacional de Honorários Médicos e a Câmara Técnica
Permanente da CBHPM divulgaram
algumas das alterações que deverão constar na nova edição da Classificação, a ser impressa nos próximos dias.
Entre as diversas distorções corrigidas, foi alterado o item 3.2 das
instruções gerais, sendo que os portes das cirurgias por vídeo serão valorados de forma individual, diferenciados dos procedimentos clássicos,
segundo os critérios de tempo, complexidade, cognição e risco.
Já nas instruções específicas da
anestesiologia, os itens 11 e 14 foram excluídos e, no item 8, foi inserido adendo referente ao auxiliar de
anestesiologia em cirurgias de obesidade mórbida e cirurgias que excedam seis horas. Também foram
incluídos na CBHPM custos operacionais em várias especialidades
como endoscopia digestiva, oftalmologia e urologia.

Enfermeiros continuam proibidos de exercer
atividades de médicos
P
rofissionais de enfermagem
continuam proibidos de prescrever medicações e solicitar exames. O alerta do Sindicato dos Médicos do Pará lembra que há quase
dois anos a Justiça deu ganhou de
causa ao Sindicato dos Médicos do
Rio Grande do Sul suspendendo no
País quatro artigos da Resolução
271/2002, que permitiam aos enfermeiros fazer diagnósticos, pedir exames e prescrever medicamentos.
Na época, a sentença da juíza
Mônica Sifuentes (3ª Vara Federal
de Brasília) estabeleceu que esses
artigos extrapolavam os limites das
leis que regiam a enfermagem.
Ela analisou a lei que regulamenta o exercício da profissão e constatou que só é permitido ao enfermeiro sendo integrante da equipe
médica auxiliar na distribuição de
medicamentos em programas de
saúde pública.
Portanto, o Conselho Federal de
Enfermagem está equivocado quando afirma que a resolução ainda
permanece em vigor.

Artigos suspensos da Resolução 271/2002
Art. 2º - Os limites legais para a prática dessa ação são os programas de Saúde Pública
e rotinas que tenham sido aprovadas em instituições de saúde pública e privada.
Art. 3º - O enfermeiro, quando no exercício da profissão, capitulada no art. 1º, tem
autonomia na escolha dos medicamentos e respectiva posologia, respondendo
integralmente pelos atos praticados.
Art. 4º - Para assegurar o pleno exercício profissional, garantindo ao cliente/paciente
uma atenção isenta de risco, prudente e segura, na conduta prescricional/terapêutica,
o enfermeiro pode solicitar exames de rotina e complementares, conforme disposto
na Resolução do Cofen 195/97.
Art. 6º - Em detrimento desta consulta, o enfermeiro poderá diagnosticar e solucionar
problemas de saúde detectados, integrando as ações de enfermagem às ações
multiprofissionais.

SINDIMED

SET/OUT 2005

3

Noite é marcada por recordações
Cerca de 100 pessoas compareceram na inauguração da galeria de ex-presidentes do Sindimed. Estiveram presentes
membros da diretoria do Sindimed; ex-presidentes e seus familiares; médicos; líderes das entidades médicas e autoridades
políticas da região. Um dos momentos mais emocionantes foi o recebimento da placa aos homenageados. Confira:

Nossa história:
saiba quem foram os ex-presidentes do Sindimed
NOSSOS EX-PRESIDENTES
Pedro Alcover de Moura
in memorian (1957 a 1958)
Nívio Dias Ferreira
(1959 a 1961)
Maurício Fang
in memorian (1962)
Oscar Rocha Von Pfuhl
in memorian (1963)
Oscar Luiz dos Santos Dias Sobrinho
in memorian (1964 a 1965)
Benedito Carlos Macedo de Araújo
in memorian (1966 a 1967)
Edmundo Castilho
(1968 a 1973)
Mário Eugênio Mallegni
(1974 a 1979)
Pio Alves Ribeiro
(1980 a 1982)
Fausto Figueira de Mello Júnior
(1983 a 1985)
Luiz Fernando Chierighini Bueno
(1986 a 1988)
José Andrade Grillo Filho
(1989 a 1998)
Marcelo Miguel Alvarez Quinto
(1998 a 2004)
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