Impresso
Especial

SOCIAL II

Festa dos Aniversariantes

7920/2001-DR/SPM

SINDIMED

Janeiro e Fevereiro

CORREIOS

Aniversariantes festejam
data especial
DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

JORNAL OFICIAL DA CLASSE MÉDICA • FEVEREIRO/MARÇO 2007 • Nº 39 • SINDIMED É FILIADO À FENAM E FEMESP

Equipe do Jurídico e diretoria
participam da festa

Unimed mostra solidez
e comprometimento com classe médica
Divulgação Unimed / Luigi Bongiovanni

A

Unimed Santos traz boas perspectivas para os médicos neste ano,
quando iniciará este ano a construção
do hospital próprio numa área de 6.250
metros quadrados, onde funcionava a
Distribuidora de Bebidas Antarctica, na
Vila Mathias, em Santos.
A aquisição do hospital próprio é um
antigo sonho dos cooperados, propiciará a redução de custos e, consequentemente, aumento na remuneração dos cooperados.
O projeto segue a tendência do sistema Unimed de investir em serviços próprios. O terreno dispõe de um imóvel de
mil metros quadrados, que abrigará ambulatório, arquivo, almoxarifado e parte
do setor de Tecnologia da Informação.
A princípio, o futuro hospital deverá ter
cerca de 200 leitos, mas terá estrutura
para a ampliação dos serviços. A direção da Unimed calcula que serão investidos R$ 30 milhões nas obras.
Pronto-Atendimento (PA) - Há três

meses, a cooperativa inaugurou o Pronto-Atendimento 24
horas, no espaço da
Central Médica Unimed, à Avenida Conselheiro Nébias, 748.
As instalações oferecem especialidades de clínica médica e pediatria, além
de três salas para
repouso. Também é
possível fazer exaPA (foto) e hospital próprio são positivos para cooperados e
mes laboratoriais
mercado de trabalho médico
básicos, raio-x e cirurgias de pequeno porte. Para remoções Hospital São Lucas, que manterá leiemergenciais, há uma ambulância à dis- tos exclusivos para os pacientes enposição 24 horas.
caminhados pelo PA.
Os médicos plantonistas são coopera“Ambas as iniciativas são muito posidos da Unimed Santos e a experiência tivas. Além de melhorar a remuneração
profissional foi um dos critérios prioritá- dos médicos, os colegas terão mais
campo de trabalho”, diz o presidente do
rios para escolha da equipe.
A cooperativa firmou parceria com o Sindimed, Octacílio Sant´Anna Jr.

Sindimed apóia
médicos peritos do INSS

Sindimed faz
doação de alimentos
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Diretoria eleita para triênio 2007-2009 toma posse

A
Sócios do Sindimed e familiares
prestigiam evento

Saiba mais
detalhes da posse

solenidade de posse da diretoria
reeleita do SINDIMED para a gestão do triênio 2007-2009 foi realizada
na noite do último dia 16 de março
na sede da Associação dos Médicos
de Santos (AMS).
O primeiro-secretário, Luiz Alberto
Vieira dos Santos Jr., fez a abertura da
solenidade. A mesa foi composta das
seguintes lideranças: Celso Schmalfuss
Nogueira (delegado do CRM/Santos e
presidente da Sociedade de Anestesiologia/SP); Jorge Curi (presidente da
Associação Paulista de Medicina);
Arnaldo Duarte Lourenço (presidente da
AMS); Octacílio Sant´Anna Jr. (presidente reeleito SINDIMED); Cid Carvalhaes
(presidente do Sindicato dos Médicos
de São Paulo); José Andrade Grillo
Filho (representando o secretário de
Saúde de Santos Odílio Rodrigues
Filho) e Marcelo Miguel Alvarez Quinto
(representando o secretário de Saúde
de Cubatão Eduardo Paiva Magalhães).
Carvalhaes deu a posse oficial a Octacílio, que proferiu discurso. O presidente
reeleito pediu maior participação dos mé-

Cristiano Domingues

Membros
da diretoria
tomam posse

dicos no sindicato (saiba mais na pág. 2).
Depois, o Sindimed ofereceu coquetel aos
convidados. O evento teve animação da
música da médica Rosana Ferreira.
Processo eleitoral
"A reeleição mostra que a classe médica aprovou nosso trabalho. Queremos
que os colegas venham ao SINDIMED,
façam parte da entidade e conheçam
de perto nosso trabalho", diz o presidente, Octacílio Sant´Anna Júnior.
Entre as prioridades do SINDIMED es-

tão a busca por melhor remuneração e
condições de trabalho nos serviços públicos da base sindical; pelo reconhecimento definitivo da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) pelas empresas
prestadoras de serviços de saúde; continuidade ao projeto de politização do
médico na região; luta pela não abertura de mais escolas de Medicina e pela
aprovação da Lei do Ato Médico.
CONFIRA OS INTEGRANTES
DA CHAPA NA PÁG. 2

EDITORIAL

NOVO MANDATO
Caros colegas,
A nossa chapa atual foi reeleita para
mais um mandato de três anos. Isso confirma a credibilidade no trabalho deste
grupo. A nova gestão irá comemorar o
jubileu de ouro do sindicato que completará 50 anos em julho de 2009.
Aproveito este espaço para uma reflexão. O sindicalismo precisa de politização, criatividade e profissionalismo
para fortalecer suas bases. E para isso
conclamo a classe médica da nossa
região a ser mais participativa.
Durante sua história, a classe médica nunca precisou de sindicato, pois os
médicos tinham uma posição privilegiada na sociedade e nunca se importaram com isso. Porém, a realidade mudou. Hoje o médico é um trabalhador
como qualquer outro, com carteira assinada. E o único órgão que o representa e defende é o sindicato.
Ainda mais atualmente. Pois a classe
médica vem sendo duramente penalizada com demandas judiciais e a disposição do governo federal de permitir
que médicos estrangeiros trabalhem no
país sem passarem por exames exigidos a esses profissionais.
Mas nem tudo são espinhos. Este
mês tivemos duas vitórias importantes
também nos tribunais.
A Justiça suspendeu portaria do Ministério da Saúde, que permitia a prática de atos privativos de médico por
outros profissionais da saúde.
E a côrte especial do Tribunal Regional Federal de Brasília entendeu que a
resolução do Conselho Federal de EnSindimed é o informativo oficial do Sindicato dos Médicos
de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande.
Sede própria: Avenida Conselheiro Nébias, 628, cj.51 Santos - SP. Cep: 11045-002 - Tel/fax: 3223.8484.
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fermagem (detalhes na pág. 3) ofende a
ordem administrativa e a saúde pública. A resolução concedia aos enfermeiros autonomia na escolha e posologia
dos medicamentos e permitia a solicitação de exames complementares.
Nada temos contra outros profissionais de saúde. O fato é que diagnosticar doenças e prescrever medicamentos são atos privativos de médicos!
Essas decisões reforçam que nossa
luta pela aprovação da lei do ato médico é justa e necessária.
Convido os colegas para que conheçam o Sindimed e a nossa infra-estrutura com assistência jurídica, contábil,
de marketing e comunicação.
Em todas as cidades da base sindical o
Sindimed conta com representante oficial.
Nesta nova gestão faremos um planejamento estratégico e vamos seguilo à risca para melhor obtenção de sucesso em nossas ações.
Apesar das nossas dificuldades como
a implantação da CBHPM e a proliferação das escolas de Medicina precisamos ter esperanças na construção de
uma sociedade melhor e mais justa.
Desafio todos os médicos a resgatarmos
juntos os tempos áureos da classe médica para que voltemos a ter, de fato, voz.
Agradeço toda a diretoria do Sindimed
e o apoio dos colegas pelo empenho e
esforço no ideal da formação de uma
categoria mais respeitada.
Espero que daqui a três anos quando
uma nova diretoria for eleita possamos
comemorar mais vitórias; ver os médicos mais unidos e fortalecidos!
Muito obrigado!

Apoio da
classe médica
“Prezados amigos e colegas diretores, quero aproveitar para cumprimentar meus amigos pela eleição e aproveitar para desejar muita lucidez na condução desta classe que precisa de líderes éticos,
ousados e inovadores para podermos estar em sintonia com um
mundo de intensas e muito rápidas
transformações.
Muitas felicidades!
À disposição de minha classe.
Abraços a todos.”
Rubens Amaral
“Não poderei estar na posse da diretoria, mas quero manifestar meu
apoio e apreço a todos, cumprimentando-os pelo trabalho sério e desprendido em prol da categoria. Sinto-me plenamente representado por
todos e estou certo que a história
de lutas e sucessos do nosso Sindicato continuará a ser escrita, com
final feliz, em mais este mandato.
Apesar de todas as dificuldades inerentes à profissão é motivo de muita satisfação e orgulho saber que
há colegas como vocês que se importam em dar um pouco do seu
tempo, do seu trabalho, de forma voluntária e dedicada para a representação e engrandecimento permanente da categoria médica.
Obrigado e Boa sorte. No que puder ajudar, contem comigo.
Abraço amigo.”
Paulo Eduardo Novaes

Sindimed denuncia pressão sobre os
médicos na Viação Piracicabana

O

Sindimed encaminhou denúncia à Câmara de Vereadores de
Santos sobre a Viação Piracicabana
– empresa concessionária do transporte coletivo santista, no início de
março. Segundo os dirigentes do sindicato, o principal motivo da denúncia foram as perseguições e assédio
moral que os médicos do trabalho da
empresa vinham sofrendo.
“Os dirigentes da empresa estavam
nos pressionando para saber os diagnósticos dos funcionários doentes. Porém, amparados nos artigos 105 e 108
do Código de Ética Médica (ver quadro
abaixo), nos recusamos a fornecer as
informações, o que resultou na demissão de um médico”, conta o primeirosecretário do Sindimed, Luiz Alberto Vieira dos Santos Jr., que é médico do

trabalho da empresa há cinco anos.
“Como a pressão foi grande a única
alternativa foi fazer a denúncia não só
dos médicos, mas também das condições de trabalho dos motoristas, embora a mídia tenha dado maior enfoque ao contingente de funcionários
afastados por problemas de saúde”,
acrescenta Vieira.
Repercussão
Após divulgação da denúncia na Imprensa, a empresa suspendeu Vieira
por 15 dias, sem esclarecer o motivo.
“Isso foi mais uma retaliação”, diz ele.
Por meio da Justiça, ele conseguiu
reverter a decisão e continuar no trabalho. “Não vamos nos intimidar perante esta situação e a enfrentaremos de
cabeça erguida. Estamos convictos dos
nossos direitos”, ressalta Vieira.

Código de Ética Médica
CAPÍTULO IX - SEGREDO MÉDICO
É vedado ao médico:
Artigo 105 - Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de
empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos
empregados ou da comunidade.
Artigo 108 - Facilitar o manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo
profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso.

Curtas
Dia das Mães
O Sindimed parabeniza todas as mãesmédicas pelo próximo 13 de maio (Dia das
Mães). Desejamos a todas votos de saúde, paz, sucesso e muitas felicidades!
Contribuição Sindical
Se você não recebeu o boleto da contribuição sindical entre em contato com
o Sindimed pelo telefone 3223-8484, de
2ª a 6ª, das 9h às 18h. O pagamento
da contribuição sindical é obrigatório e

é a única maneira que você tem de
provar que é médico atuante.
Cadastro
O Sindimed pede que os colegas médicos mantenham seus dados atualizados. Envie seus dados (nome, endereço para correspondência, telefones e
e-mail) pelo telefone 3223-8484, sempre de segunda à sexta, das 9h às 18h
ou pelo e-mail: <sindimedsantos
@sindimedsantos.org.br>.

Doação de alimentos
Os alimentos e roupas arrecadadas nos últimos três meses no Sindimed foram doados à Associação
Grupo Espírita João Cabete.
A entrega ocorreu na presença da
vice-presidente da entidade, a médica Márcia Regina Colasante Salgado e do vice-presidente do Sindimed, Marcelo Quinto.
A entidade fornece cestas básicas
mensais; distribui café da manhã para
pessoas carentes; confecciona cerca de 30 enxovais para crianças por
mês; além dos trabalhos de evangelização, palestras e tratamentos.
No segundo semestre, a associação iniciará a campanha de sócios
mantenedores da nova sede, que
possibilitará a ampliação dos trabalhos e atendimentos.
A entidade fica à Rua Santos Dumont, 209 – Santos. Interessados em
ajudar podem falar com Márcia pelo
e-mail: colasante.sal@globo.com.

PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED
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.
SINDIMED
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Sindimed participa de
reunião de médicos peritos
Encontro foi motivado pelo caso do médico perito
esfaqueado por segurada em Santos

Médicos peritos do INSS querem mais segurança

A

reunião foi motivada pelo caso do
médico perito Gustavo Almeida,
esfaqueado no posto de Santos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no último dia 21 de março. Ele foi ferido
nas pernas com cinco facadas por Ana
Cristina do Nascimento Paim, de 44
anos. O médico foi operado e está fora
de perigo; a mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.
Cerca de 60 pessoas participaram da reunião entre médicos e lideranças de classe.
Entre elas: dirigentes do Sindimed; Associação dos Médicos de Santos; CRM/Santos; Associação Nacional dos Médicos
Peritos da Previdência Social e do Estado
de Paulo e dezenas de médicos peritos.
A categoria pleiteia maior segurança
como a instalação de portas detectoras
de metal; polícia armada; rota de fuga para
médicos; junta médica para fazer a perícia; afastamento do público da sala de
exames; educação continuada para médicos promovida pelo CRM; campanha de
esclarecimento à população sobre a função da perícia médica; diálogo entre o
Sindimed e outros dirigentes de sindicatos para que orientem seus trabalhadores sobre o funcionamento da perícia;
mudança do nome do benefício ´auxíliodoença´ para ´incapacidade laborativa´;
além de mecanismos jurídicos que assegurem responsabilidade ao INSS quanto à segurança dos servidores.
“Estava sentado em frente ao computador atendendo um paciente quando a mulher entrou gritando e tirou a faca da bolsa.
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Não deu tempo de levantar. Foram várias
facadas e tive lesões no nervo, artéria e
tendão. Corro risco de seqüela motora e
neurológica. Confesso que já estava decepcionado. Agora será difícil voltar ao trabalho”, conta o médico Gustavo Almeida.
“Temos um grupo de peritos bons, que
são justos e tem boa vontade para trabalhar. Infelizmente, vivemos numa mazela
social na qual o INSS é uma espécie de
órgão de choque. Esta é uma profissão difícil, os médicos trabalham no ´front´ sem
respaldo algum. A segurança faz apenas
presença física, pois não portam armas e
não tem poder de intimidação. Todo dia é
um bate-boca. Há dois meses, recebi
ameaça de morte verbal e registrei boletim de ocorrência. É necessário polícia armada no local. Já se cogita na colocação
de detector de metais na entrada. O ideal,
porém utópico, seria ter uma junta médica
de perícia. A situação é triste, séria e precisa de mudanças”, complementa.
"O Sindimed abraça mais esta luta em
favor da classe médica juntamente com
as entidades da classe e coloca à disposição toda a estrutura do sindicato para
apoiar os colegas. Infelizmente, nós médicos, somos submetidos a péssimas
condições de trabalho em todo o País,
especialmente os peritos do INSS. A falta de segurança impossibilita o exercício
das atividades com tranqüilidade e dignidade. Estamos estudando medidas jurídicas que possam garantir a segurança
aos profissionais", diz o presidente do
Sindimed, Octacílio Sant´Anna Júnior.

Lideranças prestigiam solenidade da posse
Confira nossa lista
de conveniados
Academia Canal 4
3273-4949 (20% de desconto)
Boutique do Aluguel
3289-1879 (15% de desconto)
Camisaria Cliper
3234-9715 (10% de desconto)
CCBEU
3281-3993 (30% de desconto)
CNA (Unid. Av. Pinheiro Machado)
3251-2119 (15% de desconto)
Colégio Intelectus
3232-4200
(a partir de 20% de desconto)
Colégio São José
3289-5797
(20% de desconto Educação Infantil,
Básica e Profissionalizante)
Colégio Universitas
3261-5767 e 3269-0000
(5% a 35% de desconto – Ensino Infantil, Fundamental e Médio)
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Lápis Amarelo
3223-0648
(a partir de 20% de desconto)
Fit Santos Academia
3232-4011
(modalidades com 10% de desconto)
Gráfica Guarani
3234-7312 (15% de desconto)
LF Turismo
3227-1287 (pacotes aéreos e cruzeiros – 5% de desconto / pacotes
rodoviários – 10% de desconto)
Liceu Santista
3205-5555 (20% de desconto – Ensino Fundamental e Médio)
Oficina Frota Vento
3223-2969 (10% de desconto)
Ótica Praia Mar
3221-5137 (20% de desconto à vista)
Ótica Mônica
3234-5424 (25% de desconto)
Ótica Mundo da Criança
3284-5515 (15% de desconto)
Ótica Santa Luzia (São Vicente)
3468-2853 (15% à vista)
Orla Despachos
3235-4450 (10% de desconto à vista)
Pousada Villa Harmonia – Paraty/RJ
(24) 3371-2334
(20% de desconto na tarifa balcão)
Spazio Pilates
3221-5155 (5% a 10% de desconto)

V

árias lideranças médicas marcaram
presença na noite da posse da diretoria reeleita do Sindimed (foto). “Vejo a
reeleição com alegria. A diretoria do Sindimed tem ajudado no fortalecimento da
Femesp e, consequentemente, na luta
dos médicos. A presidência de Santos
engrandece o movimento médico da Baixada Santista e do País”, declara o presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), Eduardo Santana.
“A reeleição assegura a continuidade de
um trabalho eficiente desenvolvido apresentando à categoria respostas positivas
quanto à CBHPM e condições de trabalho
para os médicos. O novo mandato solidifica a experiência, a vivência, a bagagem
adquirida e a confiabilidade dos interlocutores. Acredito que dessa forma as negociações tendem a ser mais fáceis”, declara o presidente do Sindicato dos Médicos
de São Paulo, Cid Carvalhaes.
“O movimento médico brasileiro especialmente de São Paulo se orgulha de
ver Octacílio reconduzido à presidência
da entidade”, complementa Carvalhaes,
que também é secretário de Imprensa e
divulgação da Fenam.
O ex-presidente do Sindimed, José Andrade Grillo Filho, foi ao evento representando o secretário de Saúde de Santos,
Odílio Rodrigues Filho. “É um prazer estar
aqui porque há 18 anos eu tomava posse

e o DNA daquela diretoria ainda está aqui
na presença do Marcelo Quinto. A Secretaria de Saúde de Santos está sempre
aberta para atendê-los”, ressalta.
“Tive o prazer de trabalhar com o Octacílio no cotidiano profissional e vi que ele
pensa em prol dos colegas. Vamos trabalhar muito juntos seja nos movimentos da
CBHPM, que já avançamos muito e em
momentos mais difíceis como a abertura
de mais escolas de Medicina, que no Brasil já somam 168 unidades”, conta o presidente da Sociedade de Anestesiologia
do Estado de SP, Celso Nogueira, que
também é delegado do CRM/Santos.
Presidente da Associação Paulista de
Medicina, Jorge Curi comenta que os
médicos estão se reagrupando no senti-

do de responder desafios. “Os problemas
de formação são graves, além da criação de um plano de cargos e carreiras e
falta de investimento adequado na saúde. Há muito a ser feito. É fundamental
a discussão e pressão mais efetiva”.
O presidente da AMS, Arnaldo Duarte
Lourenço, diz que a reeleição do Sindimed significa um trabalho reconhecido.
“Mostra ainda a integração da nossa
classe. O lado profissional e as instituições devem estar acima de tudo”.
O presidente da Associação Médica do
Guarujá, Augusto Bustamante, também
parabeniza a diretoria eleita. “Sabemos
da honestidade e decência do trabalho
dessa diretoria e o mais importante é a
união da classe médica”.

Atos privativos de médicos não podem ser praticados
por outros profissionais de saúde

M

édicos já somam duas vitórias na
Justiça em 2007. A Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região
– Brasília) determinou, no último dia 13 de
março, a suspensão da Portaria 648/GM/
2006, do Ministério da Saúde, em decisão
proferida em recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), mas somente no que tange à permissão da prática de atos privativos de médicos por profissionais que não
possuem graduação em medicina.
Com a decisão, os enfermeiros não estão habilitados a realizar diagnósticos
clínicos, prescrever medicamentos, tratamentos médicos e requisitar exames.
Ao relatar a matéria, a magistrada ressaltou: "...em que pese à obrigatoriedade do Poder Público em oferecer à população acesso amplo e irrestrito à saúde, devem os programas levados a efeito para cumprir tal mister obedecer aos
princípios básicos da Constituição, prin-

cipalmente o do respeito à vida".
Ela citou recente julgamento da Corte
Especial do Tribunal que, por maioria,
entendeu que, além do dever de assegurar à população melhores condições de
acesso a programas de saúde, o Poder
Público tem de garantir a eficácia e a
segurança desses tratamentos.
Em um dos trechos do julgado da Corte
Especial, referido acima, ao qual a desembargadora se reportou, consta que "...a
lesão decorrente da falta de qualificação
profissional do enfermeiro transcende o
prejuízo causado por possível redução no
atendimento à população, tendo em vista
que a falta de habilitação técnica para o
exercício das aludidas atividades atenta
diretamente contra a vida".
A magistrada destacou na decisão a
necessidade dos profissionais de saúde
no acompanhamento de tratamentos médicos, sobretudo da classe dos enfermeiros, no entanto, ressalta que não gozam
de liberdade para prescrever medicamen-

tos, diagnosticar pacientes, solucionar problemas de saúde, eventualmente detectados, por não possuírem preparo nem
qualificação técnica para isso. Ela frisou
que tais atividades são privativas daqueles graduados em medicina.
Vitória II
Outra decisão recente do TRF da 1ª
Região/Brasília tornou definitivamente
sem efeito a Resolução 271/2002 do Conselho Federal de Enfermagem que permitia aos enfermeiros, no âmbito de programas ou rotinas aprovadas em instituições de saúde, diagnosticar doenças,
prescrever medicamentos com autonomia e solicitar exames. A decisão, transitada em julgado, e, portanto sem possibilidade de recurso, atendeu pedido veiculado em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em 2002, logo após a edição
da Resolução. A decisão é válida para
todo o país, e constitui uma vitória sem
precedentes na luta pelo ATO MÉDICO.
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Membros da diretoria falam
de planos e expectativas

SOCIAL
Lideranças
festejam posse

Esposas de médicos marcam presença

A médica Rosana Ferreira e
banda canta em homenagem
aos colegas

Itiberê: “Precisamos despertar
nos mais novos o espírito sindical”

O

s diretores do Sindimed entraram em nova fase de trabalho
para mais um triênio de mandato, na
gestão que irá comemorar o Jubileu
de Ouro, ou seja, o aniversário de
50 anos do sindicato.
Alguns diretores, como é o caso do
suplente de diretoria, José Cláudio
Corrêa Leite, prometem se empenhar
mais nas atividades sindicais. “Procuro fazer o máximo e quero me engajar ainda mais na luta sindical, pois
vejo que o Octacílio e o Marcelo estão muito sobrecarregados. Vou contribuir com novas idéias e trazer mais
opiniões dos colegas”.
Segundo o suplente do Conselho
Fiscal, Itiberê Rocha Machado, o
Sindimed manteve a tendência do
crescimento e esclarecimento da importância de se filiar ao sindicato. “É
o único órgão que tem respaldo para
apoiar o médico oficialmente. Precisamos avançar despertando nos

Álvaro: “Os colegas estão
dispostos para trabalhar”

Leal: “Estou cheio de idéias e
vontade para reivindicar direitos”

mais novos o espírito sindical que
dá sustentabilidade à profissão”.
Novos diretores
A nova diretoria traz ainda novos
integrantes, que nunca participaram
de sindicatos. “Minha expectativa é
a de todo o sindicalista que representa uma classe importante como
os médicos. Estou cheio de idéias
e vontade para reivindicar direitos.
Se vai ser possível eu não sei. Só
sei que é dever da diretoria lutar por
isso. Procuro colocar tudo na minha
vida de forma clara e objetiva e me
dedico em tudo o que faço”, diz o
representante da Femesp, Antonio
Joaquim Ferreira Leal.
O segundo secretário, Renauld
Teofilo Bellegard Filho, também é
estreante na diretoria. “Quero conhecer a fundo o funcionamento
do sindicato para contribuir da
melhor forma possível”.
Suplente de diretoria, Álvaro Nor-

berto da Silva participou da diretoria
do Sindimed quando Marcelo Quinto era presidente. “Vou retomar as
atividades pela segunda vez. A expectativa é boa e os colegas da chapa estão animados e dispostos para
trabalhar em prol da categoria. Temos bons planos e idéias. Além disso, a experiência do Octacílio e do
Marcelo são boas para nós”.

Octacílio e a esposa Rose
animados na pista de dança

Médicos e familiares na exposição
´Corpos Humanos´ em São Paulo

Sindimed
Sindimed
convida
PALESTRA PARA MÉDICOS
Tema:
Saúde suplementar, contexto atual
e perspectivas
Palestrante:
Dr. Carlos Suslik (médico e professor)
Data:
11 de maio – sexta-feira
Horário:
20 horas
Local:
AMS – Associação dos Médicos
de Santos
* CONFIRMAR PRESENÇA PELO
TELEFONE 3223.8484 (SINDIMED)
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