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Tiss

palestra sobre a TISS eletrônica realizada na sede
do SINDIMED no dia 27 de
agosto foi um sucesso, tanto é que
já está programada a próxima edição para o dia 29 de outubro (detalhes nesta matéria). A palestra
faz parte do Coquetel de Idéias,
que toda última quarta-feira do mês
promove um evento no SINDIMED.
Na ocasião, o assessor de
tecnologia da informação da
Unimed Santos, Robinson Pinheiro,
explicou aos médicos como vai funcionar a TISS eletrônica nos consultórios, já que o prazo para os
médicos se adequarem ao novo sistema termina em 30 de novembro.
“Com o novo sistema, a secretária fará o processo de autorização da consulta que será completado pelas informações do atendimento prestado pelo médico. A intenção é que tudo seja feito de modo
eletrônico. Por isso, é necessário ter
um computador no consultório com

acesso à internet porque a aplicação
é via web”, explica Pinheiro.
Interessados em mais detalhes devem reservar lugar na próxima palestra
ou ainda acessar o site, www.ans.gov.br.
Equipe
A equipe da Flex Informática também
levou diversos equipamentos e orientou
os médicos sobre custos. A Unicred
também se colocou à disposição para
financiamento de equipamentos de
informática com taxas reduzidas.

Equipe orientou sobre equipamentos

Nova palestra
A próxima palestra sobre a TISS está
marcada para o dia 29 de outubro, última
quarta-feira do mês. As inscrições devem
ser feita antecipadamente pelo e-mail:
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br
ou telefone 3223-8484, de segunda a
sexta, das 9h às 18h. Basta deixar
nome e telefone de contato e, no dia
da palestra, levar um quilo de alimento não perecível para ser doado às entidades da região.
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Diretoria do Sindimed participa
de posse da FENAM
Divulgação /FENAM

A

Palestra TISS foi sucesso e
terá nova edição
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Médicos esclareceram dúvidas
Nova diretoria da FENAM toma posse. À esquerda, o vice do SINDIMED, Marcelo Quinto

O
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presidente do Sindimed, Octacílio Sant´Anna Jr. e
o vice Marcelo Quinto participaram da posse da
nova diretoria da Federação Nacional dos Médicos
(FENAM) no último dia 13 de agosto, em Brasília.
O novo presidente da FENAM é o gaúcho Paulo de Argollo
Mendes. Ele exercerá seu mandato até 2010, com uma diretoria composta por 31 membros que representam todas
as regiões do Brasil. A região da Baixada Santista está representada pelo vice Marcelo Quinto, que é o novo diretor
de Relações Trabalhistas da FENAM.
A cerimônia teve a presença do ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, que destacou o bom relacionamento do
ministério com as entidades médicas nacionais, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, que
foi homenageado com a comenda Charles Damian, primeiro presidente da Federação.
A solenidade contou ainda com a participação dos representantes dos governos do Distrito Federal e do
Tocantins, deputados federais, estaduais, e dirigentes de
entidades médicas como Conselho Federal de Medicina

(CFM), e a Associação Médica Brasileira, entre outras.
Em seu discurso de posse, Paulo Argollo defendeu a carreira de Estado para os médicos, a fim de solucionar o
problema da falta de profissionais no interior, e o ingresso
na carreira por concurso público, além de piso salarial compatível com a complexidade do trabalho médico e o fim da
situação precária das relações de trabalho.
Argollo também falou sobre a necessidade de se criar
uma fonte permanente e suficiente de recursos à saúde.
Argollo ressaltou, ainda, a preocupação da diretoria da
Fenam com a mercantilização do ensino, que vem transformando as faculdades em caça-níqueis e faz com que
hoje existam mais faculdades de medicina no Brasil do que
a China e Estados Unidos, o que coloca o nosso País em
segundo lugar no ranking mundial, com 167 escolas médicas, sendo superado apenas pela Índia, que possui 202 faculdades de medicina.
"Os cursos, que até ontem formavam médicos, agora,
diante da última invencionice do Ministério da Educação, formam Bacharéis em Medicina", acentuou o presidente da FENAM.

Editorial

Curtas
Novo convênio

Voto consciente
Caros colegas,

F

alta pouco para as eleições
municipais. São muitas opções e devemos exercer o direito do voto. Falo do voto da consciência tranqüila, o voto que você realmente acredita que irá direcionar a
nossa cidade para o melhor caminho.
Muitas pessoas dizem: “Não
quero nem ouvir falar de política”,
“Político é tudo igual”, “Ninguém
faz coisa alguma”, “Só pensam no
próprio bolso”.

Mas não podemos generalizar e
achar que todo mundo é igual. Há bons
e maus profissionais em todos os níveis e lugares. Por isso mesmo, reafirmo a importância do ato de votar
com dignidade.
Mas não é só votar e ficar esperando
as coisas acontecerem. Nós, cidadãos que
somos, temos o direito e o dever de fazer
a nossa parte, seja colaborando com boas
atitudes, denunciando o que está errado
e participando do que queremos mudar.

E não é só na esfera política do
cotidiano! Você pode começar participando mais ativamente dos movimentos da classe médica, interagindo, emitindo sua opinião, criticando
e dando sugestões.
Conclamamos, pois, a classe médica para votar nos candidatos que,
de alguma maneira, ajudam nossa
categoria.
A diretoria

Bóias-frias?

2

Mais uma vantagem para sócios do SINDIMED: o sindicato firmou
convênio com o Instituto de Educação Santa Cecília para o Ensino
Infantil, Fundamental, Médio e Superior, com descontos nas mensalidades de 25% do Infantil até a 5ª
série do Fundamental; 20% da 6ª
série do Fundamental ao Ensino
Médio; descontos variáveis no Ensino Superior e 15% nos cursos de
pós-graduação. O desconto é válido para sócios e dependentes de
primeiro grau (descendentes ou ascendentes). Informações no Santa
Cecília ou na sede do SINDIMED,
pelo tel.: 3223-8484.

Novo convênio II

Cartas

L

Vitória médica

i, dia 20 de agosto, em A Tribuna, que uma prefeitura
(entre tantas outras) está contratando "emergencialmente" médicos por seis meses, com direito a
mais seis, se interessar, devido ao
período pré-eleitoral, que proíbe a
realização de concursos públicos.
Será que só agora perceberam
que faltam médicos na sua rede?
Isso é uma excrescência, pois
supõe que os médicos não têm outras atividades diárias e não podem ser descartados após o "corte
da cana", desculpem, após prestar
assistência médica provisória.
Quando é realizado o concurso (geralmente com um número
menor de vagas que o necessá-

rio) os médicos bóias-frias não têm
contados os pontos que obtiveram
enquanto prestaram o contrato
emergencial, disputando com jovens
que geralmente vêm de outras localidades buscando um emprego com
estabilidade.
Para agravar o problema, as prefeituras e o Estado não pagam nem
metade do piso salarial do médico,
coisa sagrada para outras categorias
profissionais.
Até os bóias-frias cortadores de
cana não deixam de receber seu "piso
salarial".
Até quando isso irá acontecer?
George Bitar
Médico Ortopedista

Doações
O Sindimed mantém em caráter
permanente a arrecadação de roupas e alimentos na sede da entidade. O material arrecadado é doado
às entidades da região. As doações
podem ser feitas de 2ª a 6ª, das 9h
às 18h. Você também pode enviar
um e-mail sugerindo uma entidade
para ser beneficiada: <sindimedsantos@sindimedsantos.org.br.>

PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED
JURÍDICO
segundas e quintas das 13h às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às15h
Agende seu horário de
atendimento, de segunda
a sexta-feira, das 9 às 18h
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Outro convênio firmado foi com
a Óptica CTO, que dá descontos de
15% à vista e 10% em 6 parcelas sem
juros nas compras de armação, lente e óculos. A CTO tem dois endereços: Rua Azevedo Sodré, 67 - Santos - Tel.: 3221-6500 e Rua Padre
Anchieta, 224 - São Vicente - Tel.:
3466-4034.

O Tribunal Regional Federal (TRF)
da 1ª Região (Brasília) tornou definitivamente sem efeito a Resolução 272/2002,
do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que permitia aos enfermeiros diagnosticar doenças, prescrever medicamentos e solicitar exames com autonomia no âmbito dos programas ou rotinas
aprovadas em instituições de saúde.
A decisão, válida para todo território
nacional, foi transitada em julgado, ou
seja, sem possibilidade de recurso, em
atendimento ao mandado de segurança
impetrado pelo Sindicato dos Médicos do
Rio Grande do Sul (Simers), em 2002.
Médicos e toda a população devem denunciar aos órgãos de saúde, Conselhos
Regionais de Medicina ou Ministério Público quando o diagnóstico, prescrição ou
solicitação de exame for realizada por
profissionais da Enfermagem.

Nota Oficial
O Conselho Federal de Medicina
(CFM), a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e a Associação Médica
Brasileira (AMB), em face da grave situação de assistência à saúde públi-

ca no País, em momento mais crítico no estado de Pernambuco,
comunicam à sociedade:
- o apoio, no âmbito de suas competências, ao movimento dos médicos no estado de Pernambuco;
- que entendem ser indispensável a revisão da política de saúde, por meio de diálogo, financiamento adequado, valorização
dos recursos humanos e melhores
condições de trabalho;
- que os pedidos de demissão
dos médicos, dos cargos ocupados
na Secretaria Estadual de Saúde
(SES), refletem o caos instalado
no estado e são coerentes com os
compromissos assumidos na preservação da dignidade humana;
- que conclamam a classe médica brasileira à solidariedade aos seus
colegas do estado de Pernambuco;
- que consideram que as posturas intransigentes das autoridades governamentais não são compatíveis com as suas responsabilidades administrativas e solicitam
às mesmas que atendam as legítimas reivindicações dos médicos.

Doação de alimentos
O Sindimed doou uma cesta básica (foto) ao
Centro Espírita e de Caridade Dr. Luiz Monteiro
de Barros.
A doação faz parte do projeto social do sindicato que mantém arrecadação permanente de alimentos na sua sede e também conta com a colaboração dos participantes nos eventos promovidos para os médicos.
O Centro
Fundado em 30 de agosto de 1998, o Centro Espírita e de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros é filiado
à Associação Médico-Espírita de Santos.
O grupo distribui café da manhã à população de
rua. Atualmente, além dos moradores assistidos, cerca de 70 crianças e famílias carentes são atendidas
nas diversas atividades desenvolvidas pelo centro.
O centro aceita doações de alimentos e produtos
de limpeza, assim como equipe para participar de
trabalho voluntário.
A sede fica à Rua Campos Sales, 45, no bairro
Vila Nova, em Santos.
Mais informações pelo telefone 3233-1181 ou
no site: www.luizmonteiro.org.br.

Qualidade de Vida

Noite de posse na FENAM foi marcada
por lembranças e novos desafios

Honrar pai e mãe: Certeza de
qualidade de vida.
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primeiros beijinhos no cinema, das
amizades e confidências nas conversas de rua, das histórias de nossos
avós, dos fuscas de “tala larga”, enfim, de muitos sonhos, alguns, abortados pela revolução. Tempos que não
voltam, mas que forjaram o caráter
de milhares de jovens, ontem filhos,
hoje pais heróis a conviver com um
Brasil que continua abortivo em apa-

gões de toda espécie, porém pais que
ainda sonham, amam e, somente por
isso, permanecem em pé, porque
quem ama, acredita e quem acredita, vive. Esta carta tem sido minha
bússola e meu norte, apesar de passados 40 anos. Esta é minha homenagem aos pais e filhos de Santos.
Um saudável e fraterno abraço.
Rubens Amaral

Carta a um adolescente
Meu Filho,
Escrevo-te esta carta porque
sinto saudade.
Antes éramos um; tu estavas em
meu mundo e, aos poucos, tiveste
que construir o teu. Gostaria de
saber se nele existe felicidade, se
tens um ideal, se estás conseguindo sobreviver, o que não é fácil.
Vejo-te todos os dias. Aspecto
saudável, cabelos longos e calças
estreitas, turbilhonando entre inúmeras solicitações e inquieto a discutir com o futuro, mas sinto que
a distância aumenta gradualmente, e logo estaremos irremediavelmente separados por uma geração.

É verdade, levas contigo a minha semelhança que, espero, possa
atenuar as incertezas da jornada,
mas somente isso não te bastará.
Cada vez que a esfinge da existência levantar à tua frente a barreira
do decifra-me ou te devoro, recorre ao bom Amigo de que ouviste
falar em nossa casa e que poderás
encontrar sempre à beira de tua
estrada. Ele conhece todas as respostas e prometeu-nos ser o Caminho, a Verdade e a Vida; a Ele haverei de recomendar-te todos os dias.
Faze isto, vive tua vida na plenitude, alegre e despreocupado,
pois é necessário que saibas como

ser feliz para seres integralmente
homem; não te importes muito com
aparentes derrotas; elas mais do
que as vitórias te convencerão que
o essencial é reagir tenazmente.
Se tiveres vagar, responde-me
esta carta, porque sinto saudade, mas
não te percas em olhar para trás, para
mim. Se caminhares para o sol não
verás sombras à tua frente e, acima
das contingências de espaço e tempo, estaremos sempre unidos Naquele
que antes de nos fazer pai e filho,
nos fez, a todos, Seus irmãos.
Até breve.
Raul Amaral

Arquivo: Marcelo Quinto e divulgação FENAM
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Deus disse: “Honra teu pai
e tua mãe para que sejas
feliz e tenhas vida longa sobre a terra”.Um mandamento que
vem acompanhado de uma promessa de qualidade de vida.
Quero saudar e abraçar todos os
pais e filhos de Santos, terra da
caridade e da liberdade.
Caridade do amor filial que
honra, que dignifica e amplifica
a relação entre pai e filho. Amor
filial que também liberta porque
acolhe ensinamentos, experiências e valores.
Saudar significa muito mais do
que um simples cumprimento. Significa desejar saúde, felicitar! Desta forma saúdo todos os pais e filhos desta minha querida Santos
com uma carta muito especial para
mim. Ela me foi enviada em 1967,
quando eu tinha 17 anos, pelo meu
querido pai, Raul Rocha do Amaral. Tempos maravilhosos de uma
juventude sadia, cheia de esperança, do colégio Santista e do Canadá, das músicas italianas, do Ray
Conniff, dos Beatles, da jovem
guarda, dos bailinhos da vitrola Sonata, da dança de rosto colado, dos

duardo Santana, que transmitiu o cargo a Paulo Argollo, ressaltou que um dos momentos
mais importantes da entidade nos últimos anos foi a reunificação do movimento médico sindical, que propiciou a primeira eleição com a participação de todos os sindicatos médicos do País, em 2006, em Fortaleza. Ele também defendeu uma união
cada vez maior entre a Fenam, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira (AMB) em
defesa da categoria médica.
No discurso de posse, Argollo lembrou da época que fazia plantões no
serviço público. “Durante 17 anos fui
médico plantonista de uma emergên-

cia do SUS e tive a oportunidade de
salvar muitas vidas. Não conheço nada,
profissionalmente mais gratificante. No
entanto, ao final de cada jornada de trabalho, sempre restava uma sensação de
impotência diante da realidade, não diante da morte, porque essa é a parte
natural e inexorável da vida. Mas diante do sofrimento evitável. O que com
mais freqüência faz padecer nossos pacientes não são microorganismos ou alterações moleculares: são as decisões
macroeconômicas”.
Segundo ele, “o sindicalismo médico, que comemora 80 anos e nossa
entidade nacional, a FENAM, que comemora 35, nunca perderam esta clara visão de que fazer avançar as rela-

Octacílio e Marcelo com o presidente da
Câmara e médico, deputado federal Arlindo
Chignalia Júnior

Octacílio, Marcelo e o novo Secretário de
Relações Trabalhistas, Wellington Moura Galvão

Presidente e Vice do SINDIMED com o
deputado federal e médico Rafael Guerra

O novo presidente da FENAM, Paulo de
Argollo Mendes, ladeado pelo presidente e
vice do SINDIMED

“Solidários, seremos união. Separados uns dos
outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos
a realização de nossos propósitos.”
(Bezerra de Menezes – médico)

ções socioeconômicas é parte intrínseca de seu trabalho”.
Ele também criticou o ensino. “A
mercantilização do ensino vem
transformando as faculdades em
caça-níqueis, e faz com que tenhamos hoje mais faculdades de medicina do que a China e os Estados
Unidos. E os cursos que até ontem
formavam médicos, agora, diante
da última invencionice do Ministério da Educação, formam Bacharéis
em Medicina”.
Argollo disse que o novo grupo
que assume a FENAM terá não somente a postura de vigiar e denunciar quando necessário, mas também de apontar soluções para os crônicos problemas da saúde. “Assim,
defendemos a carreira de Estado
como forma de interiorizar os profissionais; piso salarial compatível
com a complexidade do trabalho
médico; o ingresso por concurso público e o fim da precarização das
relações de trabalho sem esquecer
a imperativa necessidade de uma
fonte permanente e suficiente de
recursos para a saúde.
SINDIMED
O presidente do SINDIMED,
Octacílio Sant´Anna Jr., aposta que
o novo grupo conduzirá um excelente trabalho à frente da entidade. “Temos a certeza de que a classe médica está bem representada com colegas experientes e que darão continuidade ao trabalho desenvolvido
pela FENAM. Ficamos felizes também
com essa integração, ainda mais com
a participação do Marcelo na função
de diretor de Relações Trabalhistas”.

Candidatos falam sobre classe médica
Com a proximidade das eleições municipais, questionamos os candidatos a prefeito de Santos. Nossa pergunta:
Na sua gestão haverá melhoria no salário dos médicos da rede municipal para que não haja falta destes profissionais?
Confira as respostas!

Eneida Figueiredo Koury (PSOL)
Coligação Fortalecer o Poder Popular
A nossa plataforma prevê a recomposição gradual das perdas salariais que os servidores acumulam nos últimos anos, que está em torno de 100%. A perspectiva de crescimento profissional e salarial também é compromisso através da implantação de um
Plano de Cargos e Salários. Estas ações abrem diálogo com todos os servidores, inclusive com a categoria médica, entendendo que a valorização e o comprometimento do
servidor são fundamentais para o sucesso das políticas públicas do governo.

João Paulo Tavares Papa (PMDB)
Coligação União por Santos
No meu governo, o salário dos médicos foi corrigido pelos mesmos índices aplicados ao funcionalismo, sempre acima da inflação. E mais: concedemos, por meio de
lei complementar, a todos os médicos que atuam em serviços de assistência, pagamento de gratificação extra, proporcional à carga horária, e demos aumento adicional aos plantonistas e aos médicos do Programa Saúde da Família. Assim, ampliamos
o quadro de 440 para 582 médicos. Vamos seguir com a recuperação salarial, por
meio do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, já em processo de discussão.

Mariângela Duarte (PSB)
Coligação Santos Conhecimento e Inovação
A Saúde está, em nosso Programa de Governo, entre os setores essenciais de suporte
estratégico necessário para a promoção do desenvolvimento local sustentável de Santos. Para a melhoria dos salários da categoria criaremos um Plano de Carreira, Cargos e
Salários para as equipes multiprofissionais, investiremos em capacitação dos médicos
da rede municipal e estimularemos a formação de médicos generalistas e geriatras, com
a expansão da contratação desses profissionais. Batalharemos ainda pela universalização
do SUS, para enfim resgatarmos a dignidade e humanização no setor.
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Maria Lúcia Prandi (PT)
Coligação Santos Pode Mais
A Prefeitura está abaixo do limite prudencial para gastos com o funcionalismo, o que
abre a possibilidade, sim, de reajustes, que serão amplamente negociados com todo o
funcionalismo. É nosso compromisso, e está expresso no nosso Plano de Governo, que
manteremos Mesa de Negociação Permanente com as categorias. Também implantaremos
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), negociado com os sindicatos, assegurando
ampla participação, e com uma repactuação para aumentar a qualidade dos serviços.

Natan Kogos (PRTB)
Sem Coligação
Sem dúvida. Os salários são baixíssimos, incompatíveis com a importância do profissional da saúde. Estão defasados em mais 200%. É necessária a urgência na implantação
de um plano de cargos e carreiras, não só para a classe médica, mas para todo funcionalismo. Vamos valorizar a classe médica, o médico demanda de um aprimoramento constante e, estudo contínuo. Deve ir a cursos, seminários e congressos e isso requer tempo
e dinheiro. Vamos valorizar a sofrida classe médica e recuperar o respeito que perdemos.
Nota da redação: As respostas foram publicadas em ordem alfabética. O candidato Nathan Kogos não enviou foto.

AMS tem novo presidente

O

médico oftalmologista e do
trabalho, João Sobreira de
Moura Neto, é o novo presidente da Associação dos Médicos de
Santos. A eleição ocorreu no último
dia 28 de agosto e a Chapa 2 - União
e Ética venceu com uma diferença
de 81 votos, num total de 315 votos. A posse ocorrerá no dia 18 de
outubro, quando é comemorado o
Dia do Médico.
João Sobreira trabalhou vários
anos nos hospitais Beneficência Portuguesa, Ana Costa e São José. Atualmente dedica-se a sua clínica particular em Santos.
Foi membro das três ultimas diretorias da AMS e presidente do departamento científico de oftalmologia.
Também é pós graduado pela FGV em
Gestão Empresarial.
Sobreira participa dos movimentos pela defesa e valorização da clas-

se médica desde 1982 e tem excelente relacionamento com os colegas
e lideranças das entidades médicas
da Baixada Santista.
Para Sobreira, o maior desafio da
gestão será ampliar o quadro de sócios e fazer o médico participar mais
das atividades da associação.
Confira algumas diretrizes para o
próximo mandato da AMS.
Científico
Eleger um diretor de defesa de
classe em cada departamento científico fortalecendo a luta pela valorização da classe médica da Baixada Santista e promovendo maior
integração da classe médica.
Gestão/Política
Gestão profissional baseada
em planejamento e pesquisa junto aos nossos associados; reforma e
informatização da secretaria; moder-

NOVA DIRETORIA DA AMS
PRESIDENTE - João Sobreira de Moura Neto;1º VICE - Walter Nei Nascimento; 2º VICE
- Sônia Maria Ferrero; 3º VICE - Aristides Rodrigues Júnior; 1º TESOUREIRO - Manoel
Nascimento Ramos; 2º TESOUREIRO - Vânia Lúcia N. Mendes Tagliarini; SECRETÁRIO
GERAL - Carlos Humberto Mingossi; 1º SECRETÁRIO - Josely Barroso Fernandes; 2º
SECRETÁRIO - Sérgio Luciano Pinto; DIRETOR CULTURAL - Elizabeth Gregório Rodrigues;
DIRETOR CIENTÍFICO - Hernani Pinto de Lemos Júnior; DIRETOR CIENTÍFICO ADJUNTO - Ademir
Narciso de O. Menezes; DIRETOR SOCIAL - Gilberto Martins Guimarães; DIRETOR DE
ESPORTES - Luiz Cláudio Mendes Carvalho; DIRETOR DE ESPORTES ADJUNTO - Maria Augusta
Martins Bolzan; DIRETOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - Lourdes Teixeira Henriques; DIRETOR DE BARRACA - Fernando Antônio Bonfim; CONSELHO FISCAL - Hermes Toros Xavier,
Weldon José R. Lima, Agamenon Barbosa, Edmar Gomes, Francisco Adua Esposito,
Carlos Henrique A. Bernardes.

“Queremos mais participação do médico”

nização das instalações da academia
de ginástica; profissionalização do
marketing da AMS para melhor captação de recursos e adesão de novos sócios; maior integração com as entidades representativas da classe médica da Baixada Santista.
Social
Fortalecimento da divulgação das atividades da associação; forte atuação no
restaurante com coordenação ativa dos
serviços prestados; reformulação do ambiente da piscina, incluindo o serviço de
bar; instalação de trocador de fraldas na
sede e barraca de praia; excursões para
teatros, shows e exposições.
Cultural
Exposição permanente de quadros
na sala de arte nos intervalos das mostras; introdução de cursos como dança de salão, história da arte, vinhos e
teatro, entre outros.

Novo conselheiro da região
fala sobre os desafios do CRM

O

anestesista Luiz Flávio
Florenzano é o novo conselheiro do Conselho Regional
de Medicina da região. A eleição ocorreu em agosto e a Chapa 1 – Unidade
Médica sagrou-se vencedora, com
42,35 % dos votos.
Em Santos, dos 1.936 votos, a
Chapa 1 teve a preferência de 36,8%
da classe médica.
Formado em 1981 pela Faculdade de Ciências Médicas Minas Gerais
- Belo Horizonte, Florenzano atua em
Santos, na Casa de Saúde e São
Lucas.
Segundo ele, muita coisa mudou
desde o resultado da eleição. “A responsabilidade é grande e trabalho não
falta. Sempre procurei o melhor desempenho na minha atividade, mas

a partir de agora nos tornamos referência nos atos”.
Questionado sobre o trabalho de
planejamento para o órgão, ele diz
que “a idéia é, num primeiro passo,
tomar contato com todas as atividades do Conselho Regional já em andamento na Região, visitar as escolas
médicas de Santos, os hospitais que
mantêm educação em Residência Médica e os serviços públicos regionais
para se apresentar como conselheiro”.
Agradecimento
“Aproveito a oportunidade para
agradecer a todos os colegas que
acreditam na minha capacidade. Espero devolver-lhes muita atenção,
respeito e trabalho. A receptividade
tem sido bastante positiva, sempre
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na esperança de uma Medicina mais
justa, dignidade do médico e valorização da classe”.
Ele diz ainda que os colegas devem esperar uma atuação forte e sustentada em conjunto com as entidades médicas. “Afinal, somos a Chapa
Unidade Médica. Rogo a Deus muita
saúde e luz nesta caminhada, que
nem sempre fácil, mas que seja a
mais justa”.

