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SINDIMEDquer politizarmédicos da região
Apartir deste semestre, o SINDI-

MED iniciará o projeto Consci-
ência Médica, que prevê uma série
de atividades gratuitas para médi-
cos – sindicalizados ou não.

Entre os objetivos do projeto es-
tão: politizar o médico sobre o funci-
onamento do SUS; esclarecer que
o médico não é o grande vilão da
saúde pública; analisar como o mé-
dico, o Poder Público e a sociedade
podem colaborar com a saúde pú-
blica na região da Baixada Santista
e envolver representantes do Poder
Público – Executivo, Legislativo e
Judiciário – da base territorial do
SINDIMED nas discussões.

PODER PÚBLICO
“Vamos começar pelo Poder Pú-

blico por duas razões: é o maior
empregador do médico e, por outro
lado, o pior pagador. Como lideran-
ças sindicais, entendemos que o
papel do Sindimed não é apenas

Conforme dito na capa desta edi-
ção, na seqüência deste semestre,
outras atividades serão realizadas.
Após a palestra ´Médico, saiba

como o SUS remunera seus servi-
ços´ serão promovidas, a princípio
mensalmente, reuniões temáticas
com representantes de vários se-
tores para discutir as questões re-
lacionadas ao tripé: médico, saú-
de e sociedade.
Alguns temas já foram sugeridos.

Entre eles:
1) Demandas regionais: clientes x
investimentos públicos;

2) Formas de gestão da saúde:
pública, filantrópica e particular;

3) Saúde e Justiça: demandas ju-
diciais na saúde x limitações da
rede;

4) Médico e estrutura disponível: o
médico na berlinda da saúde;

5) Metropolização da saúde: desafi-
os e soluções � referenciamento.
Para cada tema serão convida-

dos profissionais ligados a cada
área, sempre com ummediador no
decorrer da exposição do tema.
Enfatizamos que a intenção

das câmaras temáticas, mais do
que polemizar, é contribuir para
o despertar de um olhar crítico
acerca das questões da saúde
na nossa região.

Confira as outras atividades
O SINDIMED tem a consciência

de que omédico pode contribuir sim
para soluções no setor pela sua ex-
periência e convivência diária com
a demanda da saúde.
Lembramos que esta programa-

ção não está fechada. Portanto,
pode haver alterações.

Mais Palestras
Entre elas estão palestras sobre

Comunicação, que abordará a re-
lação entreMédico eMídia;Aposen-
tadoria e outros assuntos de inte-
resse da classe.

Inscrições abertas
Você já pode fazer sua inscrição

para participar das palestras e reu-
niões temáticas pelo e-mail <sindi
medsantos@sindimedsantos
.org.br> ou telefone 3223-8484, das
9h às 18h. Basta indicar as ativida-
des de seu interesse.
Assim que fecharmos as turmas,

comunicaremos por e-mail ou tele-
fone as datas e horários.

Sugestões
Você também pode sugerir temas

para as reuniões, palestras ou con-
vidados para o e-mail para o e-mail
imprensa@sindimedsantos.org.br.
Aguardamos a sua participação.

Os dirigentes do SINDIMED es-
tiveram reunidos com o Prefeito de
Santos, João Paulo Tavares Papa,
em junho.

Estiveram presentes o presiden-
te Octacílio Sant´Anna Júnior; o
vice Marcelo Quinto e o primeiro-
secretário, Luiz Alberto Vieira dos
Santos Júnior.

Na ocasião, ambos explicaram

Dirigentes do SINDIMED se reúnem
comPrefeito de Santos

ao Prefeito o descontentamento
da categoria em relação aos sa-
lários praticados pela Adminis-
tração; a ausência da implanta-
ção do Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários e a Caixa de Pe-
cúlios e Pensões (Capep) que
costuma atrasar o pagamento
da categoria.

“Cobramos mais empenho da

A contribuição sindical é um im-
posto previsto pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) cujo pa-
gamento é obrigatório para todos os
médicos que exerçam sua ativida-
de na iniciativa privada, sejam pro-
fissionais liberais ou que trabalham
com carteira assinada regidos pela
CLT, independente de serem sindi-
calizados ou não.

Portanto, lembramos mais uma
vez aos médicos que ainda não efe-
tuaram o pagamento que entrem em
contato com o SINDIMED para qui-
tar o valor. O telefone é 3223-8484.

Contribuição
sindical

é obrigatória

Administração para reverter de
vez esta situação sob pena da
Prefeitura de Santos perder cada
vez mais os profissionais que es-
tão desestimulados a trabalhar no
Poder Público. É uma pena porque
Santos é uma cidade com profis-
sionais experientes e deveria va-
lorizar isso”, declara Octacílio
Sant´Anna Júnior.

lutar por melhores salários e condi-
ções de trabalho. Mas também se
inserir nesta discussão politizando os
médicos e a sociedade; estudando
as necessidades dos diversos públi-
cos de interesse - Poder Público,
médicos e sociedade - e encontran-
do caminhos para que todos tenham
satisfação em dizer que trabalham e
que foram atendidos pela Saúde
Pública”, diz o presidente do SINDI-
MED, Octacílio Sant´Anna Júnior.

“A classe médica precisa entender
o sistema não só para questionar
como também para colaborar. Nos-
sa região apresenta peculiaridades
que merecem ser estudadas em
conjunto, até pela sua posição geo-
gráfica. Por isso, peço que os médi-
cos participem”, reforça.

PALESTRA SOBRE SUS
Já no dia 21 de setembro (quinta-

feira), às 19h30, acontece a pales-
tra gratuita “Médico, saiba como o

SUS remunera seus serviços”, com
o jornalista e especialista em Finan-
ças Públicas, Rodolfo Amaral.

INSCRIÇÕES ABERTAS
As inscrições para participar estão

abertas e podem ser feitas pelo tele-
fone (13) 3223-8484 de segunda à
sexta, das 9h às 18h; na sede do SIN-
DIMED ou pelo e-mail <sindimed
santos@sindimedsantos.org.br> Va-
gas limitadas.

COLABORAÇÃO
O Sindimed agradece os partici-

pantes que puderem trazer dois qui-
los de alimentos não perecíveis para
serem doados às entidades da re-
gião. “Esta é a função social do sin-
dicato que colabora com as institui-
ções assistenciais. Sabemos que
muitos precisam mais que nós e o
colega médico é sensível a estas
questões”, lembra Octacílio.

Continua na página 8

DIA DOS PAIS
Parabenizamos
a todos médicos
que  são pais pela
passagem da data,
com votos de
saúde e felicidades!
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PLANTÃODE
SERVIÇOSSINDIMED

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.

CurtasCurtas

Caro colega médico,

Vivemos numa permanente fase de transição e mu-
danças. E é difícil tempo para acompanhá-las na mes-
ma velocidade na qual elas acontecem.

Por exemplo: somos testemunhas, a cada dia, dos
escândalos que acontecem no nosso País nas mais
diversas áreas. Muitas vezes com pessoas que até
considerávamos sérias e hoje estão à margem da so-
ciedade por atos danosos à população.

E não podemos ficar indiferentes a este cenário. Digo
isso por várias razões: primeiro porque ficar ciente dos
acontecimentos, ainda que superficialmente, é praticar o
exercício da cidadania; segundo porque muitos desses
fatos podem interferir no nosso cotidiano; terceiro porque
não podemos perder a capacidade de indignação com
as situações que nos causam espanto.

Ao longo de minha vida, aprendi um ensinamento e
creio que todos vocês já aprenderam: que podem nos
tirar tudo, mas uma coisa ninguém, em momento al-
gum, será capaz de arrancar de cada um de nós: cha-
ma-se CONHECIMENTO!

E é justamente por este motivo que resolvemos dei-
xar de ̀ dar  murro em ponta de faca´, como diz o velho
ditado, e adotar uma nova postura no SINDIMED.

Queremos politizar o médico, ajudá-lo a enxergar um
pouco o mundo que está ao seu redor e, muitas ve-
zes, por conta da correria do dia-a-dia ou por falta de
percepção, passa despercebido.

Informação é poder. Dotados de conhecimento, ar-
gumentamos e questionamos. Desprovidos dele, acei-
tamos e nos conformamos.

Muitos podem considerar essa iniciativa de levar o
conhecimento à categoria tardia; outros podem até ser
incrédulos a essa semente que queremos plantar. Mas
ainda que apenas uma dessas sementes possa dar

CONHECERPARACOBRAR!

frutos, nosso trabalho já terá valido a pena. Nosso
esforço não terá sido em vão.

Acreditamos que investindo no conhecimento da
classe médica, vamos elevar o nível das discus-
sões acerca não somente da nossa profissão, mas
também do tema saúde.

Por este motivo vamos iniciar este segundo se-
mestre com uma extensa programação de ativida-
des, a começar pela palestra ´Médico, saiba como
o SUS remunera seus serviços´, como mostra a
matéria de capa. Na seqüência das atividades se-
rão realizadas palestras sobre Comunicação, Apo-
sentadoria, reuniões temáticas e outros de interes-
se da classe. Queremos a sua participação.

Aproveito também o momento das eleições para
lembrar a toda classe médica, seus familiares e ami-
gos, que pensem bem antes de votar e que priorizem
os candidatos que, realmente, têm compromisso
com a nossa região. Até porque essa é a única
chance que temos para tirar do poder aqueles que
não foram dignos do nosso voto em ocasiões ante-
riores. E mais ainda: é a oportunidade de colocar
pessoas para lutar em prol do bem público.

Sei que é difícil falar nisso num momento de des-
crédito em função de tudo que acompanhamos pela
Imprensa. Mas também não podemos partir do prin-
cípio de que só há políticos corruptos no nosso País.
Pois é justamente na esteira desse pensamento que
os políticos de mau caráter se aproveitam para fin-
car território.

Saibam de uma coisa: nós médicos, às vezes não
nos damos conta da incrível missão social que cum-
primos diariamente e que somos formadores de opi-
nião seja dos nossos pacientes, amigos e familia-
res com quem convivemos.

Por isso, mais uma vez repito que informação e
conhecimento são imprescindíveis!

A diretoria

Doação de alimentos
Cerca de 40 quilos de alimentos

arrecadados na festa de aniversa-
riantes do mês de junho e julho fo-
ram doados ao Educandário Aná-
lia Franco (Av. Ana Costa, nº 277 /
Santos).

Fundado em 1922, o Educandá-
rio Anália Franco é uma entidade
sem fins lucrativos, que atende cri-
anças de 4 a 12 anos em regime
de creche ou abrigo. Interessados
em ajudar podem ligar para (13)
3229-8500.

Doação de alimentos II
O SINDIMED mantém perma-

nentemente espaço aber to
para doações de alimentos não
perecíveis.

O material é doado a uma enti-
dade após a festa de aniversa-
riantes que ocorre a cada bimes-
tre na sede do SINDIMED, na qual
também pedimos a colaboração
dos convidados. Interessados po-
dem deixar suas doações de ali-
mentos na sede do sindicato, das
9h às 18h.

Médico é notícia
Se você é associado do Sindi-

med e exerce algum trabalho
voluntário, acadêmico ou foi
agraciado com algum prêmio
entre em contato com o De-
partamento de Comunicação
pelo   telefone (13) 3223-8484 (fa-
lar com Verônica) ou e-mail <im
prensa@sindimedsantos.org.br>

Cadastro
O Sindimed pede que os cole-

gas  médicos mantenham seus
dados atualizados.

Para isso, basta enviar seus da-
dos (nome, endereço para cor-
respondência, telefones e e-mail)
pelo telefone 3223-8484, sempre
de segunda à sexta, das 9h às
18h ou pelo e-mail: <sindimed
santos@sindimedsantos.org.br>

Homenagem aos Pediatras
Aproveitamos a passagem do

dia 27 de Julho – Dia do Pediatra
para cumprimentar todos os es-
pecialistas da área. Votos de su-
cesso e felicidades a todos!

Convênio com Pousada
O SINDIMED acaba de firmar

parceria com a Pousada Villa
Harmonia <www.pousadavilla-
harmonia.com.br> localizada no
belo e histórico município cario-
ca de Parati.

A pousada oferece descontos
especiais para médicos sindica-

lizados. Veja a lista completa de
empresas parceiras no site do
SINDIMED:www.sindimedsantos.org.br.

E-mails
O Departamento de Comunica-

ção do Sindimed também solicita
que os médicos mantenham seus
e-mails atualizados para recebe-
rem as notícias da entidade.

O e-mail deve ser enviado jun-
tamente com o nome do médico
e especialidade para: <impren
sa@sindimedsantos.org.br>

Bradesco Saúde
Os colegas que foram  des-

referenciados durante o mo-
vimento pela implantação da
CBHPM devem entrar em con-
tato com o SINDIMED para ob-
ter o referenciamento.

Novos sócios
O SINDIMED está crescendo.

Confira os novos sócios: Marco
Aurélio Marques Bettega, Nel-
son Souza Mendes e Ana Rita
Fehr Soderberg.

Doação
Cumprindo seu papel social, o

SINDIMED fez a doação de um
computador com CPU e impres-
sora à Primeira Vara da Família
e Sucessões da Comarca de
Santos no mês de junho. A carta
de agradecimentos está à dispo-
sição no sindicato.
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O SINDIMED orienta os médicos
da região para não assinarem con-
trato com a Associação Policial de
Assistência à Saúde Baixada San-
tista – APAS, antes de entrar em con-
tato com a diretoria do SINDIMED.

Isso porque a APAS está envian-
do aos médicos um ofício solicitan-
do a interposição de honorários pro-
fissionais, com cláusulas que inter-
ferem na relação médico e pacien-
te. Ciente da situação, o SINDIMED
marcou uma reunião com o médico
responsável pelo convênio, Álvaro
Távora para o dia 10 de julho.

Ele não compareceu nem explicou
o motivo de sua ausência.

O SINDIMED entende que esta si-
tuação refere-se à ética médica e já
notificou o caso ao Conselho Re-
gional de Medicina (Cremesp).

Informamos aos colegas que
quaisquer dúvidas podem ser es-
clarecidas junto à diretoria e tam-
bém com o nosso departamento
jurídico do SINDIMED.

APAS
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Dirigentes do SINDIMEDparticipam
de Congresso da FENAM

Opresidente do Sindimed, Octacílio
Sant´Anna Júnior; o vice-Marcelo

Quinto e o primeiro-tesoureiro do SINDI-
MED, Pedro Gaido Filho, participaram do
VIII Congresso Médico da Fenam (Fe-
deração Nacional dos Médicos), realiza-
do em Fortaleza, entre os dias 28 a 30
de junho.

A criação de um fundo nacional de fi-
nanciamento da saúde foi uma das pro-
postas apresentadas no evento.

Pela primeira vez o tema “Cooperativis-
mo Médico” foi debatido em um congresso
da FENAM. Durante essa oficina foram
apresentados os conceitos de cooperati-
vismo, as normas, os ramos e os serviços
usados para atender às cooperativas.

Outro assunto discutido foi o Programa
de Saúde da Família.

“É salutar participar desses encontros
e trocar experiências com os colegas de
outras regiões do Brasil. Sempre soma-

mos novas idéias e forta-
lecemos os vínculos da
classe médica em nível na-
cional”, conta o presidente
do SINDIMED, Octacílio
Sant´Anna Júnior.

NOVO PRESIDENTE
Durante o evento tam-

bém houve a eleição para
a nova diretoria da FE-
NAM. O médico goiano
Eduardo Santana foi elei-
to presidente da FENAM.
Santana substitui o também goi-
ano Heder Murari Borba, que pre-
sidiu a Fenam em outras três
oportunidades.

Nessa nova composição, o vice-
presidente do SINDIMED, Marce-
lo Quinto, é um dos Diretores Ad-
juntos da FENAM.

POSSE
A posse da nova diretoria foi reali-

zada no último dia 17 de agosto, no
hotel Miramar, no Rio de Janeiro.

Continua na página 6

Dirigentes do SINDIMED marcaram
presença no evento
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Alei de arbitragem comemora
neste ano dez anos de sua pro-

mulgação. Esse instrumento am-
pliou a cidadania, mas ainda é pou-
co utilizado pelo conjunto da socie-
dade. Mas, felizmente, parece que
este quadro começa a mudar, es-
pecialmente na área da saúde.
Uma das mais importantes feiras

mundiais do setor, a HOSPITALAR
2006, discutiu no 11º Congresso
Latino-Americano osmétodos alter-
nativos de solução de conflitos.
O evento foi organizado pelo Sin-

dicato dos Hospitais, Clínicas e La-
boratórios do Estado de São Paulo
� SINDHOSP e pela Federação
Nacional dos Estabelecimentos de
Serviços de Saúde � FENAESS.
Na ocasião, o advogado Hélio Ál-

varo Moreira Filho proferiu palestra
sobre o tema Aarbitragem: um ins-
trumento para agilizar a resolução
de conflitos entre hospitais e Ope-
radoras de Planos de Saúde.
�O palestrante apontou os graves

problemas enfrentados no merca-
do suplementar de saúde que, indi-

Jurídico: Arbitragem na saúde
retamente, afetam o usuário do sis-
tema e o relacionamento conflituo-
so entre prestadores de serviços e
as operadoras de planos de saú-
de�, conta o advogado responsável
pelo corpo jurídico do SINDIMED,
José Francisco Paccillo.
Ele conta ainda que o palestrante

explicou as devidas vantagens do
instrumento da mediação e arbitra-
gem para a solução de conflitos,
ressaltando a direta participação
das partes, o custo, o tempo, a es-
pecialização, a confidencialidade e
a ausência de recursos.
�A classe médica foi receptiva à

utilização deste instrumento facili-
tador de conflitos até em razão da
insatisfação das respostas dadas
na prestação jurisdicional pública.
O SINDIMED já no ano de 2001, na
discussão de cláusulas junto ao
SINDHOSP e FILANTRÓPICAS,
demonstrou interesse na adoção da
arbitragem para a solução de con-
flitos nas relações coletivas que en-
volvia a categoria profissional mé-
dica, com extensão para as rela-

ções individuais; minutando o com-
promisso�, lembra Paccillo.
O advogado acredita �na forma-

lização da inclusão desse instru-
mento para resolver de modo es-
pecializado, seguro e participati-
vo conflitos que envolvem as re-
lações médicas em nível coletivo
e individual�.

O SINDIMED marcou presença
na posse da nova diretoria da

FENAM. O evento aconteceu no úl-
timo dia 17 e 18 de agosto, no Rio
de Janeiro.

O vice-presidente do SINDIMED,
Marcelo Quinto, tomou posse como
diretor-adjunto da FENAM.

A posse foi concorrida e mais de
100 pessoas foram ao evento.

O presidente do CFM, Edson de
Oliveira Andrade, e da AMB, José
Luiz Gomes do Amaral compare-
ceram à solenidade.

“Ambos declararam apoio irrestri-
to ao novo presidente da FENAM,
Eduardo Santana”, conta Marcelo
Quinto.

Também estiveram presentes
vários presidentes regionais do
CRM, inclusive o de São Paulo,
Desire Carlos Callegari.

Sindimedparticipa daposse daFENAM

PLANEJAMENTO
Durante a sexta-feira e o sábado,

os membros da diretoria participa-
ram da reunião de planejamento es-
tratégico de ações para o atual man-
dato da FENAM. Os resultados se-
rão detalhados na próxima edição.

Nova diretoria da
FENAM toma

posse

(Da esq. para a dir.) Marcelo Quinto; o
secretário-geral José Erivalder; o

novo presidente Eduardo Santana e
o vice Mario Antônio Ferrari

Mais uma vez, o SINDIMED interveio
num possível conflito em Praia Gran-
de. O motivo do impasse foi que a Ad-
ministração Municipal tinha escolhido
20 médicos – com critérios desconhe-
cidos – e reduziu o plantão desses co-
legas de 36 horas para 24 horas.

Segundo os dirigentes do SINDIMED,
esta atitude da Administração de Praia
Grande foi tomada para sanar proble-
mas anteriores de falta de médicos no
município. “Infelizmente, já prevíamos
que isso fosse acontecer”, reitera o
presidente do SINDIMED, Octacílio
Sant´Anna Jr.

Acionado sobre o caso, o SINDI-
MED entrou em contato com a Admi-
nistração por intermédio do Secretá-

Sindimed intervém
em conflito na Praia Grande

rio de Saúde, Eduardo Dall´
Acqua. O conflito foi soluciona-
do e a situação voltou como
era antes.

O SINDIMED contou com o
apoio do diretor da DIR XIX que
participou das reuniões quando
do acordo das 36 horas.

Temporada
O SINDIMED alerta ainda que

a Praia Grande e as demais pre-
feituras da região devem planejar
aumento no número de médicos
plantonistas para a temporada a
fim de que a população, que che-
ga a triplicar nesta ocasião, não
tenha dificuldade no atendimento.
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Médicos reunidos no
tradicional churrasco do
sindicato
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SOCIAL

Se o Brasil não ganhou o hexa, não foi por falta de torcida.
Confira aqui algumas fotos do jogo Brasil e Austrália.

O evento foi realizado na sede do SINDIMED e totalmente patrocinado pela
LITORAL FARMA e LABORATÓRIO ELI LILLY DO BRASIL.

Quem participou acompanhou a partida pelo telão com
direito a churrasco, sobremesa e camisa!

Copa no SINDIMED

Confraternização
entre médicos e
corpo jurídico do
SINDIMED

Aniversariantes
comemoram a
data especial

Octacílio
reunido com
parceiros do
SINDIMED


