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Álvaro Norberto é o novo presidente do SINDIMED

Álvaro e Rosana com o presidente da Associação
dos Médicos de Santos (AMS), João Sobreira e a
diretora cultural (AMS), Elizabeth Rodrigues

Os casais
Octacílio e
Rose; Rosana e
Álvaro

médico Álvaro Norberto Valentim da Silva é o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região (SINDIMED), eleito para o triênio 2010-2013.
A nova diretoria do SINDIMED tomou posse no último
dia 12 de março, em solenidade na Associação dos Médicos
de Santos, com a presença de lideranças médicas e autoridades (mais detalhes na página 3).
Álvaro Norberto tem 54 anos, é formado desde 1983
pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, especialista em Clínica Médica e Medicina do Trabalho.
Sócio do SINDIMED desde 1988, ele diz que a candidatura foi uma questão de consenso dentro da atual diretoria,
a qual já participava, além do desejo de lutar pela categoria médica.
“Sempre militei a favor da Medicina desde a época da
faculdade, no diretório acadêmico, e em minha vida profissional fazendo parte de comissões médicas em todos os
locais onde trabalhei e trabalho e nas entidades sindicais”.
Objetivos
Ele diz que os principais objetivos deste novo mandato
são unir ainda mais a categoria em torno do sindicato,
aumentar o número de médicos sindicalizados; estreitar
os laços com o Conselho Regional de Medicina; com a Associação Paulista de Medicina e com a sua representante local, a Associação dos Médicos de Santos.
O novo presidente também quer aumentar a representação sindical nas instituições universitárias da área de
atuação, seja por meio de cursos; objetivos comuns técnico-acadêmicos profissionais e ainda participando dos

Nova diretoria toma posse. No detalhe, o presidente Álvaro Norberto

debates e das resoluções que envolvam a comunidade médica e leiga para uma melhoria constante nos níveis de
saúde pública.
Outras medidas são buscar a transparência na prestação de contas interinas do Sindicato e tentar fazer o mesmo com as diversas instituições de caráter público e privado que atuam na área da Saúde.
“Vamos buscar um aperfeiçoamento ético e moral no
exercício da Medicina, tanto para os médicos que já labutam quanto para os futuros colegas”, declara.
Processo eleitoral
Só uma chapa foi inscrita para o processo eleitoral. A
nova chapa foi homologada em assembléia no dia 9 de fevereiro, conforme rege o estatuto, e tem praticamente a
mesma composição da anterior. Confira os membros:

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Diretoria Executiva:
Presidente: Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva
Leite; Dr. Evandro Soares; Dr. Antonio Luiz Moreira Filho; Dr.
Vice-Presidente: Dr.Octacílio Sant´Anna Junior
Mauro Portes Viana; Dr. Gilberto Siqueira e Dr. Gilberto SiPrimeiro Secretário: Dr.Marcelo Miguel Alvarez Quinto
mão Elias.
Segundo Secretário: Dr.Francisco Carlos Sousa Ferreira
Conselho Fiscal Efetivo:
Primeiro (a) Tesoureiro (a): Dra.Silvia Martins Bolzan
Dr. Raimundo Viana Macedo; Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva
Segundo Tesoureiro: Dr. Pedro Gaido Filho
e Dr. Luiz Alberto Vieira dos Santos Junior.
Diretor Assistencial: Dr.Luiz Arnaldo Garcia
Suplentes da Diretoria:
Dr. Itiberê Rocha Machado; Dr. Antonio Joaquim Ferreira Leal;
Dra. Jaqueline de Toledo Bonugli; Dr. José Cláudio Correa
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Suplentes Conselho Fiscal:
Dr. Marcos Ferreira de Carvalho; Dr. Alberto Bedulatti Cardoso e Dr. Fernando Antonio Y. Shinyashiki.

Editorial

E

Nova fase
Caríssimos colegas,

H

oje tenho a honra e o prazer de escrever algumas
palavras neste nosso editorial, estas foram iniciadas depois
de ouvir um sermão, sim um sermão, onde se falava da ressurreição, da vida depois da morte, a
vida eterna.
Eis que me surge a imagem de
nós no dia a dia de nossa profissão lutando contra a morte e a
morbidade, numa luta, que em
nosso país ainda é muito desigual, de um lado nós médicos, em
um trabalho hercúleo, onde temos locais de trabalho impróprios, sem condição física de
abrigar uma unidade de saúde,

sem medicações adequadas, sem
uma retaguarda onde se possa realizar com segurança exames subsidiários e tê-los em mãos com a máxima brevidade que cada caso exige, quando necessário for uma vaga
de internação rápida e sem burocracias, sem falar que estamos ali
exercendo um plantão ou atendendo ambulatorialmente depois de vir
de outro plantão ou de outro local
de trabalho com os mesmos problemas; de outro lado as autoridades
públicas não se posicionam com caráter e dignidade perante os fatos;
os colegas envolvidos em cargos de
chefias olvidam a sua condição de
médicos e o juramento praticado ao

sair dos bancos das faculdades e universidades e o que se vê são manchetes sensacionalistas nas mais diversas mídias sobre nós.
E o que isto tem com o sermão do
início deste, tem que é preciso que nós
ressuscitemos em nós o espírito de
luta, um espírito ético e moral digno
de nossas tradições, de nossas lutas em
prol daquilo que sempre acreditamos,
bem sei que muitos dirão que sou aqui
uma figura quase que quixotesca, mas
temos sim que reunir forças e coragem
para enfrentarmos estas situações.
Unamo-nos em uma luta eterna
pela dignidade médica, pela dignidade da saúde e pela vida!

Santos é a cidade com o maior número
de médicos por habitante do Estado

ste foi o resultado do estudo
do Cremesp que mostra a concentração de profissionais no
Estado de São Paulo
Santos, Ribeirão Preto, Botucatu
e Campinas são as cidades que mais
têm médicos. Os quatro municípios
contam com um médico para menos
de 200 habitantes.
Interessante observar que das
três cidades que lideram o ranking,
apenas Santos teve seu contingente
populacional reduzido. Em 2007, Santos apresentava uma taxa de 5.94
médicos por mil habitantes e uma
população de 418.375 moradores.
O número de médicos em relação
à região também aumentou. Em 2007,
a Baixada Santista era a sexta no
ranking de médicos por região, neste
ano ficou em quarto lugar, deixando

para trás as regiões de São José do
Rio Preto e Botucatu.
Em 2007, a região de Santos tinha 3.120 médicos ou 1,76 por mil
habitantes; agora o número é de
3.179 médicos, ou seja, uma taxa
de 2,35 médicos por mil habitantes.
O único dado que reduziu também
neste caso foi a população da Baixada, que acusava um contingente estimado em 1.666.453 e hoje está em
1.351.964 moradores.
Dentre os 645 municípios paulistas, 148 não têm um único médico
residindo em seu território.
A concentração de médicos - relação entre profissionais em atividade e o número de habitantes - no Estado de São Paulo aumentou 33% na
última década. Em 2000, o Estado
contava com um médico para 542

habitantes. Hoje, o índice é de um
médico para 410 habitantes.
De 2000 a 2009 a população do
Estado de São Paulo cresceu 12%,
enquanto o número de médicos em
atividade aumentou 48%.
No ranking dos Estados brasileiros, São Paulo fica em quarto
lugar na concentração de médicos.
Distrito Federal (281 habitantes
por médico), Rio de Janeiro (295
habitantes por médico) e Goiás
(333 habitantes por médico) são
as unidades da federação com as
maiores taxas de médicos por habitantes, acima da média nacional, que é de um médico para 551
habitantes.
Confira a íntegra do estudo realizado pelo Cremesp, no site
www.cremesp.com.br.

Concentração de médicos em cidades do Estado de São Paulo, conforme local de domicílio
Município
Santos
Rib. Preto
Botucatu

População
417.101
563.107
130.347

Médicos
2.643
3.451
790

Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva
Presidente do SINDIMED

Taxa médicos por mil/hab
6,34
6,13
6,06

Fontes: Centro de Dados Cremesp/IBGE/2010

Balanço patrimonial - 2009
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Consulta
Após ampla negociação com
o SINDIMED, a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão reajustou o
valor da consulta médica de
qualquer especialidade, que era
de R$27,00 para R$33,60 desde o dia 1º de março. No final
do ano passado, o SINDIMED já
tinha conseguido com a Capep

de Santos um reajuste no valor
da consulta, que passou de R$
20,00 para R$ 30,00, conforme
publicado neste informativo.
Fenam
Dirigentes do SINDIMED
vão participar do Congresso
da Federação Nacional dos
Médicos (FENAM) que acontece nos dias 18 e 19 de junho
em São Paulo.

PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED
JURÍDICO
segundas e quintas das 13h às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às15h
INFORMÁTICA
segundas e quintas das 13h às 15h
Agende seu horário de
atendimento, de segunda
a sexta-feira, das 9 às 18h
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ATIVO 2.009
Ativo Circulante

PASSIVO 2 .009
Passivo Circulante

Disponibilidades

Tributos Federais a Recolher

Caixa

R$

144,99

Bcos. Cta. Movimento
Caixa Econômica Federal S/A R$
Unicred Litoral Paulista
R$

9.204,47
20.245,72

Aplicações Financeiras
Unicred Litoral Paulista

R$ 4 17.539,47

Total do Ativo Circulante

R$

447.134,65

contas a receber

R$

72.159,90

Total do Ativo Realizavel

R$

72.159,90

Ativo Realizavel a Longo Prazo

Ativo Permanente
Investimentos
Capital Unicred

R$

Imobilizado
móveis e utensílios
máquinas e equipamentos
imóveis
equipamento de informática
Instalações
licença p/uso de software
aparelhos e equip telef.
( - ) amortização acumulada
( - ) depreciação acumulada

R$
57.920,93
R$
3.683,71
R$ 150.546,48
R$
12.454,00
R$
11.000,00
R$
4.160,00
R$
817,50
R$
(3.050,52)
R$ (138.439,11)

Total do Ativo Permanente

R$

167.265,42

Total do Ativo

R$

686.559,97
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68.172,43

IRRF a Recolher

Demonstração do Resultado do Exercício

R$

30,00

Tributos Municipais a Recolher
I.S.S. Retido a Recolher
R$

26,94

Obrigações Trabalhistas
Salários a Pagar

R$

686,66

Obrigações Sociais
F.G.T.S. a Recolher
INSS a Recolher

R$
R$

246,93
1.214,02

Outras Contas a Pagar
Cheques a compensar
Condomínio a pagar
Serv. Terceiros a pagar

R$
R$
R$

690,00
1.461,47
615,00

Total do Passivo Circulante

R$

4.971,02

Parecer do Conselho Fiscal
Patrimônio Líquido

Receita Operacional Bruta
Receita Mensalidade Associados
Receita Contribuição Sindical
Receita Contribuição Assistencial
Receitas Financeiras
Outras Receitas

R$
R$
R$
R$
R$

67.313,86
181.713,96
13.060,57
56.031,69
60.910,59

Total Receita Bruta

R$

379.030,67

Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas C/Folha de Pagamento
(-) Despesas Gerais
(-) Despesas Tributárias
(-) Despesas Financeiras
(-) Repasse p/ Outras Entidades

R$
R$
R$
R$
R$
R$

134.329,18
67.022,23
147.687,05
412,61
4.928,62
73.979,77

Total das Despesas Operacionais

R$

428.359,46

Déficit do exercício

R$ (49.328,79)

Nós membros da Comissão Fiscal do Sindicato dos
Médicos de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e
Praia Grande, no uso de nossas atribuições
estatutárias, conferimos, examinamos e constatamos, serem exatos os valores constante no Balanço
Geral Contábil de 2009, conforme conferência em
toda documentação apresentada no qual somos pela
sua aprovação, sem nenhuma resalva.

Patrimônio Social
Fundo Social

R$

681.588,95

Total do Patrimônio Líquido

R$

681.588,95

Octacilio Sant Anna Junior
Presidente

Total do Passivo

R$

686.559,97

Alfredo Peres Neto
Contador CRC 1SP198.484/O-8

Nova diretoria do
SINDIMED toma posse

Qualidade de Vida

Do vinho para a Vida:
A Páscoa que inebria

O

primeiro milagre de Jesus: Bodas de Cana –
transformou água em vinho e vinho do melhor.
Último milagre de Jesus: Paixão, Crucificação e Morte – Ressurreição, transformando um corpo
humano, perecível, num corpo místico, glorioso, eterno. Vinho do
melhor para uma Vida da melhor.
Prezados colegas e amigos é
Páscoa, que significa passagem,
mudança e transformação. O termo Páscoa, já no antigo testamento, significou a passagem que o
povo judeu experimentou durante 40 anos pelo deserto, através
da orientação de Deus a Moisés,
para fugirem do jugo e da opressão do povo egípcio, na busca de
uma terra prometida onde vertia
leite e mel.
No novo testamento, Páscoa
significa a passagem do Deus conosco, representado pela presença humana e divina de Jesus
entre nós, morto e crucificado como homem,
mas que ressuscita
como Deus para permanecer junto a
Deus Pai e ao Espírito Santo, num paraíso
onde também verte em
profusão, não somente leite
e mel, verte a definitiva alegria e
felicidade da presença e convívio
eterno com Deus. Páscoa, portanto é a passagem, a transformação
para uma nova e definitiva vida.
Da água para o vinho. Da humanidade para a Divindade. Da água
para o melhor vinho. Da humanidade para a melhor Vida. Vida eterna e plena. Vida de sabor, do melhor sabor, do sabor de Deus, do
vinho que inebria de amor e pelo
amor e amor da melhor qualidade.
Quero convidá-los a uma Páscoa Pessoal, uma transformação
individual, intransferível e que
pode ser definitiva, como nunca
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ocorreu na vida de vocês. Quero convidá-los à mudança da água para o
vinho. Uma passagem para uma vida
nova e vida de muita vida e muita
qualidade. Mais do que controlar o
colesterol, a hipertensão, a
barriguinha. Controlar e
conquistar um novo
status de saúde total, em todas as
suas dimensões:
física, mental,
social, familiar,
profissional e
espiritual.

Essa transformação não é possível
somente com a medicina que conhecemos e praticamos, é preciso mais e
muito mais. É necessário um mergulho profundo para redescobrir seu original, aliás, o seu melhor porque foi
criado por Deus. Essa é a Páscoa que
estou lhe propondo. Um restauro ao
original, ao seu melhor, hoje talvez escondido, maculado pela superficialidade do mundo contemporâneo a atrapalhar o seu reencontro com seu Deus,
seu melhor vinho. Quero aproveitar estes maravilhosos valores de nossa cristandade para entusiasmá-lo (a) na busca da terra prometida, entendida
agora como esse novo momento de sua

melhor vida, mas que necessita da sua
decisão para poder se contemplar restaurado, original, novo de novo. Uma
passagem que pressupõe escolha e a
melhor escolha. Há uma vida de melhor qualidade esperando por você e
você pode assumir o controle dela
se buscar o todo e não o parcial, se conseguir se enxergar grande, glorioso, saboroso como o melhor vinho. Da
água do cotidiano para o vinho excepcional, vinho que
inebria de Amor e Amor do melhor. Vinho que muda seu comportamento, vinho que o torna misericordioso, caridoso, temperado, equilibrado e muito mais saudável.
Vamos lá você também pode
transformar água em vinho. Mais
ainda, você precisa beber desse vinho, dessa atitude, desse comportamento saudável, desse novo homem, dessa nova mulher, muito mais
saborosos, apesar de mais velhos.
Pois não é o vinho mais envelhecido
o de melhor qualidade? Então o que
você está esperando? Sua Páscoa só
depende de você.
Hoje você pode se mudar da água
para o vinho, afinal encontrar seu potencial de milagre significa entregarse ao poder intrínseco e natural de sua
semelhança com um Deus de Amor,
semelhança esta, pois que transforma, inebria e vai te deixar louco de
Amor e Amor do melhor.
O que você está esperando? Vamos
lá quero te encontrar mais velho, mais
saboroso e muito mais saudável.
Então, erga a taça de seu vinho e
brindemos, saudemos os novos homens e mulheres que vão surgir, homens e mulheres de ainda muito mais
qualidade, pois, “onde está o seu tesouro, aí está o seu coração”.
Feliz Passagem! Feliz Páscoa! Feliz Mutação.
Um saudável e fraterno abraço.
Rubens Amaral.

A

nova diretoria do SINDIMED,
que tem a frente o presidente Álvaro Norberto Valentim
da Silva, foi empossada no último dia
12 de março, em solenidade na Associação dos Médicos de Santos (AMS).
Antes de transmitir o cargo
ao novo presidente, o ex e agora
vice-presidente, Octacílio Sant´Anna
Júnior, fez um balanço das últimas
duas gestões que ficou no comando
do SINDIMED.
“Aprendi muito no convívio com
os colegas, na relação sindical, com
os poderes públicos e privado. Participamos ativamente de vários movimentos em prol do médico. Tenho
certeza que a gestão do Álvaro vai
avançar ainda mais o nosso trabalho
continuando na mesma linha de democratização e unificação”.
Em seguida, o presidente Álvaro
Norberto disse que dará continuidade
ao trabalho já realizado nas últimas
gestões. “Vou procurar representar a
categoria da melhor forma possível.
Continuarei na mesma linha, mas darei meu toque especial. Vamos dar ênfase à união da classe médica e aos
jovens médicos. Quero cumprir esta
missão junto com vocês, que são a
representação viva do SINDIMED”.
O presidente disse também que
assume o compromisso de trabalhar
com afinco para cumprir a função precípua do SINDIMED que é defender a
classe médica e fazer valer seus direitos. “Para isso quero somar esforços com os diretores do SINDIMED, líderes das entidades médicas, poder
público, privado, população e, principalmente, com a participação de cada
médico da nossa base sindical”.
Autoridades
Várias autoridades e lideranças
médicas prestigiaram o evento. A

Álvaro discursa para lideranças e convidados

tônica do discurso dos componentes
da mesa foi os desafios da nova gestão com tantas lutas que a classe médica tem a enfrentar.
O deputado estadual e ex-presidente do SINDIMED, Fausto Figueira, falou que a missão do novo presidente é difícil, “mas sabemos que
o Álvaro vai responder aos anseios
da classe”. Ele também lembrou que
“o SUS é uma conquista no papel,
mas o financiamento está longe do
que a população exige”.
Presidente da AMS, João Sobreira
de Moura Neto, parabenizou Álvaro
Norberto e disse que as entidades estão juntas nas lutas médicas ao longo dos anos. Ele também lembrou o
recente estudo divulgado pelo Cremesp sobre a quantidade de médicos na Baixada Santista. “A nossa
região tem a maior concentração de
médicos por habitante e isso dificulta a prática da medicina pela exploração do trabalho médico”.
O presidente da Federação dos
Médicos de SP e dos Sindicato dos

Médicos de São Paulo, Cid Carvalhaes,
parabenizou as diretorias que passaram pelo SINDIMED e a nova diretoria.
Lembrou que 2010 será um ano curto
para tantos desafios, como a contínua
luta pela implantação pela CBHPM, a
EC 29, a aprovação da Lei do Ato Médico e o Congresso da FENAM.
José Erivalder Guimarães de Oliveira, primeiro vice-presidente da FENAM,
disse que o desafio das entidades é
buscar uma nova perspectiva para o
médico e a sociedade. “Por isso continuamos na luta pela implantação de
cargos e carreiras no serviço público,
salários dignos, aprovação do ato médico, entre tantas outras”.
Da mesma forma, o primeiro-secretário do CFM, Desire Carlos Callegari,
reforçou que as lutas são grandes. “O
Ato Médico está quase em votação no
Senado e o médico precisa ter sua profissão regulamentada. Não queremos
tirar o espaço de ninguém, mas fazer o
diagnóstico e tratamento em benefício
da população e também resgatar a autoestima do médico que não está fácil”.

os objetivos a serem alcançados e as
estratégias de ação em defesa dos
interesses dos médicos e da saúde da
população brasileira.
Conferência de Saúde
As prioridades e os principais
problemas da saúde pública em
Santos foram discutidos, no dia 30
de janeiro, durante a 10ª Conferência
Municipal de Saúde de Santos. O

encontro abrangeu 12 temas básicos e
300 delegados. O SINDIMED participou
com seis delegados que destacaram as
propostas de melhoria para a classe
médica. Foram aprovadas 120 propostas
prioritárias que nortearão o trabalho da
Secretaria de Saúde até 2012; as outras
148 que constaram da Carta de Santos,
serão publicadas no Diário Oficial em
data oportuna.

Curta
ENEM
Dirigentes do SINDIMED participarão
do XII Encontro Nacional das Entidades
Médicas (XII ENEM) que acontecerá em
Brasília, nos dias 28, 29 e 30 de julho.
Organizado pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), Associação Médica
Brasileira (AMB) e Federação Nacional
dos Médicos (FENAM), o evento
pretende atualizar as deliberações sobre
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Flashes da posse
A posse da diretoria eleita do SINDIMED foi prestigiada por muitos colegas médicos, autoridades políticas e lideranças
da área da saúde, que desejaram votos de sucesso ao presidente Álvaro Norberto e toda diretoria do sindicato.
Site Ver. Braz

“O Álvaro é
determinado e vai
ter a parceria
de todos. Este é um
momento muito
importante para a
classe médica
pelas lutas a
enfrentar”, George
Bitar, médico sócio.

“Tenho certeza que ele
fará uma ótima gestão,
pois é muito dedicado
em seus propósitos.
Para mim também é
uma nova etapa”,
Rosana Valentim da
Silva, esposa de Álvaro
Norberto e médica.

“As perspectivas
são promissoras e a
tendência é melhorar
até em relação ao
Plano de Cargos e
Carreiras”, Luiz
Arnaldo Garcia, diretor
do SINDIMED.

“Respeito as lutas
sindicais pela melhoria
de vida do médico, com
50 anos de excelentes
trabalhos”, Braz Antunes
Mattos Neto, vereador
de Santos e presidente
da Comissão de Saúde.

“O Álvaro é batalhador e
pacificador. Ele está
com uma ótima idéia
de engajar os médicos
recém-formados,
o que é extremamente
salutar”, Antonio
Joaquim Ferreira Leal,
médico e diretor
do SINDIMED.

“O Álvaro tem um
perfil conciliador,
mas deixou claro a
continuidade e
os objetivos
perseguidos”,
Nelson Zecchin,
médico sócio.

“Penso que o objetivo é
agregar médicos novos
para termos mais
força, inclusive nas
próximas gerações de
médicos que precisam
de politização”,
Mauro Viana, diretor
do SINDIMED.

“É uma satisfação ver o Álvaro presidente. Tenho um grande
apreço pelos colegas e sempre que estou numa reunião do
SINDIMED saio renovado. Meu desejo é sempre ver as entidades
unidas com um único objetivo: o médico”, Raimundo Macedo,
presidente da Unimed e diretor do SINDIMED.

“Acompanho as lutas do
SINDIMED há 21 anos e admiro
a atuação dos presidentes que
deixaram uma semente
plantada. O SINDIMED pode
contar sempre com um amigo
leal e sincero. Também desejo
boa sorte ao Álvaro nesta
empreitada”, José Lascane,
vereador de Santos.

“O SINDIMED tem representatividade e
bandeiras de luta pela categoria. Tem
tradição, força e sucesso; tornando a
categoria mais próxima, pois o médico
é solitário no seu consultório”, Sidney
Gaspar, médico sócio.

Anuncio Comunnicar
“É uma felicidade ter trabalhado com o SINDIMED porque temos muito em
comum. Uma das recentes lutas juntos foi o pagamento da verba SUS pela
prefeitura de Cubatão, quando unidos conseguimos o processo
indenizatório. É uma vitória que está prestes a ocorrer. Vamos continuar
solidários ao Álvaro e nas lutas pelos profissionais da saúde”, Mário
Roberto Leite Augusto, presidente do Sindicato dos Dentistas de Santos.
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“Acredito que o Álvaro
deve seguir na mesma linha
de trabalho da última
gestão, que foi vitoriosa e
promoveu união, inclusive
na parte social”, Messias
Elias Neto, médico sócio.

“Desejo sorte e
parabéns ao Álvaro”,
Renauld Bellegard,
médico sócio.

