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A presidente do Sindimed, Dra. Maria Cláudia S. 
Cassiano, e o vice-presidente, Dr. Octacílio Sant’An-
na Junior, participaram da Solenidade em comemo-
ração ao Dia do Médico, realizada na Associaação 
Paulista de Medicina – Santos, no dia 18 de outubro. 
Na ocasião, o Dr. Jayme Murahovschi realizou ho-
menagem aos médicos que completaram 35 anos 
como membros da entidade.

Mais cedo, neste mesmo dia, a presidente do sin-
dicato também esteve presente no almoço em Ho-
menagem aos Médicos, realizado pela Sociedade 
Portuguesa de Benefi cência de Santos. 

SOLENIDADE DO 
DIA DO MÉDICO

Dr. Jayme, com alguns de seus ex-alunos.

Dr. Octacílio, Dra. Maria Cláudia, Dra. Ana Beatriz Soares, presidente
da APM Santos, Dr. Messias Elias Neto conselheiro fiscal do Sindimed e 

Dr. José Ricardo Martins Di Renzo.



O resultado que emergiu 
das eleições de 2018 mostrou 
uma forte rejeição aos parti-

dos e políticos tradicionais e impôs uma ampla reno-
vação aos quadros do Congresso Nacional.  Para se ter 
uma ideia , no Senado Federal, havia 54 vagas em dis-
puta neste ano, mas dos 32 senadores que concorriam à 
reeleição, apenas oito foram reeleitos. Já na Câmara dos 
Deputados, com 513 vagas, 444 candidatos buscavam a 
reeleição e 251 foram reeleitos provando que os brasi-
leiros disseram nas urnas um sonoro não à velha política 
e aos escândalos de corrupção e denúncias envolvendo 
a classe política. Apesar de os números mostrarem  que 
o eleitor resolveu afastar os políticos tradicionais e optar 
por novos nomes na expectativa de mudanças  algumas 
dessas “raposas partidárias” acabaram sendo eleitas gra-
ças às barreiras e artimanhas da legislação, mas foram 

Dra. Maria Cláudia 
Santiago Cassiano

Presidente

Editorial
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e com mais
médicos eleitos
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poucas. Outra mudança notória foi que a partir dessa 

eleição, o Congresso Nacional passou a ter  uma maioria 

de parlamentares com perfi l francamente conservador.

A boa notícia para nossa classe é que dos eleitos, 19 

parlamentares de primeiro mandato se declaram médi-

cos que somados aos 21 reeleitos somam uma bancada 

de 40 deputados médicos. No Senado serão cinco sena-

dores médicos.  

O resultado das urnas pode ser um refl exo de uma 

reação do eleitorado à turbulência política dos últimos 

anos, porém agora é a hora das entidades representan-

tes dos médicos de todo o país se unirem e acompanhar 

as ações desses parlamentares, para que atuem em prol 

da classe médica garantindo não só melhores condições 

de trabalho, mas enfi m conquistar direitos há muito 

pleiteados. 

Agende seu horário de
atendimento, de segunda a sexta.
Dúvidas: Secretraria 13 3223.8484

PLANTÃO DE SERVIÇOS

JURÍDICO
Terça-feira das 13h às 15h e 
Sexta-feira das 15h às 17h

CONTABILIDADE
Quintas-feiras das 13h às 15h
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Médico, mantenha seu cadastro sem-

pre atualizado e receba em primeira 

mão informações e comunicados im-

portantes do Sindimed. Se você mudou 

de endereço, entre em contato com a 

secretaria do Sindimed pelo telefone 

(13) 3223-8484 ou pelo email: 

contato@sindimedsantos.org.br 



A DIFERENÇA ENTRE IMPOSTO E
MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL

A Constituição Federal de 1988 estabelece a livre a as-
sociação sindical, ou seja, a oportunidade do trabalho fi -
liar-se e manter-se fi liado ao sindicato representante da 
sua categoria. 

Importante destacar que essa fi liação é facultativa e não 
obrigatória, entretanto, de suma importância para esta-
belecer a força da entidade sindical e defesa dos empre-
gados sindicalizados perante a classe empregadora.

Assim, importante diferenciar imposto sindical de men-
salidade associativa.

O Imposto ou Contribuição Sindical é aquela que era 
obrigatória (até o advento da reforma trabalhista em no-
vembro/2017), e descontada em folha de pagamento de 
uma só vez, a cada ano, de todos os empregados repre-
sentados pela categoria profi ssional.

Ela corresponde à remuneração de um dia de trabalho 
e, atualmente, não é mais obrigatória.

Por outro lado, a Mensalidade Associativa é uma contri-
buição que o sócio sindicalizado faz a partir do momento 
que opta em fi liar-se ao sindicato.

O SINDIMED emite boleto bancário mensalmente aos 

seus associados para pagamento, que poderão usufruir 

da diversas vantagens oferecidas, como convênios com 

academias, plano de saúde, plano odontológico, escri-

tório de contabilidade, departamento jurídico, cursos 

e outros inúmeros benefícios que são mantidos com a 

mensalidade associativa. Nesse sentido, a ausência de 

pagamento da mensalidade suspende imediatamente os 

serviços oferecidos. As mensalidades são ajustadas atra-

vés de assembleia anual, com a participação dos profi s-

sionais que são associados à entidade sindical. De mais 

a mais, a fi liação/associação é sempre facultativa e não 

obrigatória.

O SINDIMED reafi rma o seu compromisso na defesa dos 

interesses da categoria médica, ressaltando que o seu 

custeio e sua manutenção decorrem  das mensalidades 

associativas, daqueles que optaram fi liar-se ao sindicato e 

que hoje usufruem dos inúmeros benefícios disponíveis.

Continuam abertas as adesões ao Plano de Saúde Unimed e de Assistência Fune-
rária da Osan com condições especiais aos médicos associados do Sindimed em 
dia com a mensalidade. Para mais informações entre em contato com nossa secretaria:
Tel.: (13) 3223.8484
e-mails: imprensa@sindimedsantos.org.br
  contato@sindimedsantos.org.br

Jurídico

A Constituição Federal de 1988 estabelece a livre a associação sindical,
ou seja, a oportunidade do trabalho fi liar-se e manter-se fi liado

ao sindicato representante da sua categoria. 

Dr. Rodrigo Calil 
Depto. Jurídico
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Nascido em Santos, Bruno é filho de Jaime Soares Mar-
ques e Anésia Silveira Pompeu, neto de imigrantes,  que 
tiveram seis filhos. No início a família conseguiu manter 
os filhos em colégio particular, mas com a crise econô-
mica da época vieram as greves e com a diminuição das 
atividades nos portos, foram obrigados a  matriculá-lo na 
Escola Estadual Dona Luíza Macuco.

“Eu estava no primeiro colegial quando contraí glo-
merulonefrite aguda, que me deixou muito mal. Meus 
pais chamaram um médico para que me atendesse em 
casa. Era o Dr. José Carlos do Rego, um dos clínicos que 
nossa cidade já teve. Foram dois anos de tratamento e 
nessa época, estava decidido a fazer agro-
nomia, pois sempre gostei muito de plan-
tas.  Mas durante o tratamento, Dr. Rego 
dizia para que eu fizesse Medicina e me 
tornasse um Clínico”, lembra Dr. Bruno.

Em 1974, após terminar o ensino médio, 
Dr. Bruno chegou a prestar  exame para tra-
balhar na Praticagem de Santos, mas o fato 
de ter que começar a profissão no Porto 
de São Sebastião, o deixou receoso.  Assim, decidiu pedir 
conselho para sua mãe sobre o que fazer. Ela então lhe 
disse para que continuasse a estudar no cursinho para 
Medicina. “Segui seu conselho e passei para a 9ª Turma 
da Faculdade de Ciências Médicas de Santos – Lusíadas. 
Mas, como minha família não tinha recursos para bancar 
a faculdade, então solicitei uma Bolsa de Estudos na Cai-

Nesta edição, o Sindimed homenageia mais um médico que não só é exemplo de profissionalismo e dedicação
aos seus pacientes, mas também um homem de muitos talentos: o Dr. Bruno Pompeu Marques.

Um médico de muitos talentos

xa Econômica Federal. Fui a primeira pessoa na cidade a 
conseguir e assim frequentar o curso”, revela. Fez, então, 
Clínica Médica na Casa de Saúde Santos, pelas mãos do 
Dr. Rego, Dr. Souza e Dr. Astolfi e lá permaneceu até 1998.

 Foi também um dos fundadores da Sociedade Brasilei-
ra de Clínica Médica, criada em 1988.  Em 1990 ingressou 
na rede de saúde pública atendendo na Policlínica do 
Centro Velho, que era referência internacional em DST/
AIDS. Nessa época, Dr. Bruno começou a fotografar vários 
casos, dando origem ao Atlas DST, publicado em 2002. 
No mesmo período começou a atuar nas enfermarias do 
Hospital Estadual Guilherme Álvaro, sob orientação do Dr. 

Abram Drewiak.  “Quando o Dr. Drewiak se 
aposentou, passeia ser o decano (mais ve-
lho) da clínica no HGA”, explica. Lá, no HGA, 
atua até hoje.

Dr. Bruno Pompeu deu aulas nas faculda-
des da Unilus e Unimes e quando pergun-
tado sobre qual o conselho para os novos 
profissionais de medicina é taxativo: “Es-
tudem bastante, leiam muito, conversem 

com os pacientes e se dediquem a propedêutica, ao exa-
me clínico. Mas acima de tudo pratiquem a humildade e 
abominem a arrogância”.

Hoje, aos 64 anos, Dr. Bruno já está aposentado da Pre-
feitura, mas continua atuando na enfermaria do HGA, 
no consultório e também atendendo seus pacientes em 
domicílio. Ele também encontra tempo para escrever ar-

Mas acima de tudo
pratiquem a
humildade

e abominem a
arrogância. ”

”

No Sindimed, com os amigos. Dr. Octácílio Sant’Anna, Dr. Luiz Vieira, 
e os saudosos Dr. Itiberê Machado e Dr. Pedro Gaido

Dr. Bruno, Dra. Marcia Salgado e Dr. Octacílio Sant’Anna, em 
um Congresso no Rio de Janeiro, em 1998.

Mostrando o lado acadêmico, em um con-
gresso de DST.
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Nesta edição, o Sindimed homenageia mais um médico que não só é exemplo de profissionalismo e dedicação
aos seus pacientes, mas também um homem de muitos talentos: o Dr. Bruno Pompeu Marques.

Um médico de muitos talentos

tigos para o jornal Boqnews,  para a página do Facebook 
“Humanos de Todos os Santos” , além de manter um canal 
no Youtube chamado “Medical Cases by Dr. Bruno Pom-
peu”, com mais de seis milhões de visualizações.

E se não bastasse isso ele ainda é cera-
mista, ao lado da esposa e grande compa-
nheira de vida Dulce Del Santoro.  Juntos 
eles têm cinco filhos- Bruno, Anita, Sa-
brina, Fernanda e Juliana - e seis netos – 
Valentina, Joana, Bernardo, Enrico, Chico 
e Isabel, que segundo o avô orgulhoso, 
que nunca deixou de lado o amor pelas plantas, adoram 
trabalhar nas hortas que a família mantém no sítio locali-
zado numa área de reserva florestal federal na cidade de 
Jacareí.

Mas a vontade deste médico em ajudar ao próximo é 
tanta que mesmo com todas essas atribuições diárias 
ele ainda arrumou tempo para dedicar-se ao projeto de 
responsabilidade social “Tampa Amiga”, criado em março 
deste ano.

O projeto consiste na catação e captação para 
reciclagem de plástico duro (como tampas de garrafas 
e potes) que são vendidos e revertidos em alimentos 
para o Lar Veneranda e a creche Ação de Recuperação 
Social (ARS), localizada no bairro Chico de Paula, na Zona 
Noroeste, que atendem 180 crianças, juntas . “Eu e minha 
mulher fomos conhecer a creche e nos impressionamos 
com a necessidade de tudo no local. Nessa mesma época, 

minha enteada, a Fernanda, começou a juntar tampinhas 
para alguém comprar cadeiras de rodas. Fizemos uma 
catação na praia e conseguimos 3 kg só num final de 
semana.  Daí resolvemos transformar isso em dinheiro e 

ajudar estes locais. Fiz uma pesquisa e achei 
o Silvano, que é proprietário de um Depósito 
de Reciclagem de Plástico que abraçou a 
ideia e resolveu nos pagar um valor bom 
pelos materiais que arrecadamos.  A partir 
daí montamos um grupo de WhatsApp que 
hoje conta com 180 participantes. De março 

desse ano até o dia seis de outubro  já conseguimos mais 
de duas toneladas de tampinhas e lacres”, conta o Dr. 
Bruno.

Para quem estiver interessado em ajudar a esta rede in-
visível de catação e captação de lacres e tampas plásticas 
é só juntar os materiais, acondicioná-los limpos e bem 
embalados e deixar num dos endereços abaixo:
- Av. Afonso Pena, 170 (portaria)
- Colégio do Carmo (R.: Dr. Egídio Martins, 181 – Ponta da 

Praia)
- Rua Maria Máxima, 78 (entre 8h e 10h c/ Tonho)
- Rua Campos Mello, 268 (Ângelo Bartolotto/ Todinho)
- Av.: Manoel da Nóbrega, 1785 – Loja Divisa (Mat. Cons-

trução – Nívio/Tiago)
- Ação Recuperação Social –ARS (Rua Manoel Barbosa da 

Silveira, 239 – Saboó)

     ...nos
impressionamos

com a necessidade de
tudo no local. ”

”

No Sindimed, com os amigos. Dr. Octácílio Sant’Anna, Dr. Luiz Vieira, 
e os saudosos Dr. Itiberê Machado e Dr. Pedro Gaido

com a esposa Dulce Na enfermaria do HGA
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CONFIRA A NOVA DIRETORIA E TODOS OS
CONSELHEIROS ELEITOS PARA A PRÓXIMA GESTÃO.

Os membros da chapa Mudança Já!, eleita pela maio-
ria dos médicos de São Paulo em agosto deste ano para 
a gestão 2018-2023, tomaram posse ofi cial no Cremesp 
no dia 1º de outubro, em plenária extraordinária, na sede 
da entidade. Representando os novos conselheiros, o 
presidente Mário Jorge Tsuchiya, declarou que as ações 
que nortearão sua gestão à frente da instituição estarão 
relacionadas à melhoria das condições de trabalho, valo-
rização do ensino médico e luta contra o mercantilismo 
abusivo da Medicina. “O grupo se compromete a reunir 
esforços para realizar ações administrativas e políticas 
no Cremesp, cumprindo o proposto em nossos ideais de 
mudança. Nossa união e harmonia possibilitará realizar 
o sonho de contribuir em prol da classe médica paulista, 
honrando esta Casa”, afi rmou.

Irene Abramovich, que foi conselheira no período de 
1978 a 1988 e de 1993 a 2003, retorna ao Cremesp na vi-
ce-presidência, agregando sua experiência à gestão.  Em 
seu discurso de despedida, o  ex-presidente do Cremesp,  
Lavínio Nilton Camarim, deixou os seus agradecimentos 
aos médicos, conselheiros, delegados, membros de Câ-
mara Técnica e funcionários e desejou sucesso aos novos 
conselheiros. Ele mencionou os desafi os que enfrentou 
na presidência do maior Conselho de Medicina do País, 
tanto na contestação da invasão de outros profi ssionais 
da Saúde na área médica quanto na qualidade do ensino 
médico e no relacionamento do Cremesp com as diversas 
entidades da Saúde. 

A médica Monica Yasmin Pinto Corrado é a atual con-
selheira do Cremesp na Baixada Santista. Até o encerra-
mento desta edição, ainda não haviam sido divulgados os 
nomes dos novos diretores da Regional de Santos.

MARIO JORGE TSUCHIYA É O
NOVO PRESIDENTE DO CREMESP

NOVA DIRETORIA DO CREMESP:

Mario Jorge Tsuchiya - Presidente
Irene Abramovich - Vice-presidente

Angelo Vattimo - 1º Secretário
Maria Alice Saccani Scardoelli - 2ª Secretária

Christina Hajaj Gonzalez - 1ª Tesoureira
Lucio Tadeu Figueiredo - 2º Tesoureiro

Rodrigo Costa Aloe - Corregedor
José Gonzalez - Vice-corregedor

Edoardo Filippo de Queiroz Vattimo -
Coordenador da Assessoria de Comunicação

Lyane Gomes de Matos Teixeira Cardoso Alves - 
Coordenadora do Departamento Jurídico

Pedro Sinkevicius Neto -
Coordenador das Delegacias Metropolitanas

Daniel Kishi -
Coordenador das Delegacias do Interior

Flavia Amado Bassanezi -
Coordenadora do Departamento de Fiscalização

RELAÇÃO COMPLETA DOS CONSELHEIROS ELEITOS
PARA A GESTÃO 2018-2023:

Altino Pinto, Angelo Vattimo, Camila Cazerta de Paula Eduardo, Chien 
Yin Lan, Christina Hajaj Gonzalez, Cynthia Dantas Kurati, Daniel Kishi, 
Edoardo Filippo de Queiroz Vattimo, Eliane Aboud, Fernando Jose 
Gatto Ribeiro de Oliveira, Flavia Amado Bassanezi, Flávia Bellentani 
Casseb Frederico, Francisco Carlos Quevedo, Henrique Liberato 
Salvador, Irene Abramovich, Joaquim Francisco de Almeida Claro, 
Jose Gonzalez, Juliana Takiguti Toma, Julio Cesar Zorzin, Lucio Tadeu 
Figueiredo, Lyane Gomes de Matos Teixeira Cardoso Alves, Marcelo 
Scattollini, Maria Alice Saccani Scardoelli, Maria Camila Lunardi, Mario 
Antonio Martinez Filho, Mario Cezar Pires, Mario Jorge Tsuchiya, Mario 
Mosca Neto, Mirna Yae Yassuda Tamura, Monica Yasmin Pinto Corrado, 
Paula Yoshimura Coelho, Pedro Sinkevicius Neto, Regina Maria 
Marquezini Chammes, Rodrigo Costa Aloe, Rodrigo Lancelote Alberto, 
Rodrigo Souto de Carvalho, Silvio Sozinho Pereira, Tatiana Regina 
Criscuolo, Thiago Willian Gonçalves, Wagmar Barbosa de Souza.
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Todo médico sabe bem que o diagnóstico precoce é 
fundamental para o tratamento e cura da maioria das 
doenças e é por isso que a classe médica da Baixada 
Santista continua apoiando o Outubro Rosa.

Anualmente, durante todo o mês várias atividades 
são realizadas com o objetivo de compartilhar infor-
mações sobre o câncer de mama, promover a conscien-
tização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir 
para a redução da mortalidade.

Santos foi uma das primeiras cidades brasileiras a 
apoiar a Campanha, quando em 2008 a Fortaleza da 
Barra foi iluminada de rosa para chamar a atenção para 
a prevenção do câncer de mama. Mas, na cidade é pra-

Atendendo a pedidos, o Sindimed e a Gira Treinamentos Organizacionais 
promovem mais um curso “Excelência no Atendimento: A arte de atender 
BEM“, direcionado para secretárias, recepcionistas e atendentes da área da 
saúde. 

Será no dia 24 de novembro de 2018, um sábado, das 8h às 12h, na Sede do 
Sindimed (Avenida Conselheiro Nébias, 628 cj. 51) e terá o seguinte conteúdo 
programático:
• Identifi cando o valor de um cliente/paciente;
• A importância do bom atendimento para o crescimento da empresa;
• Postura efi caz no atendimento ao cliente/paciente;
• A importância da boa Comunicação no atendimento;
• Linguagem verbal e não verbal: Principais cuidados;
• Atendimento telefônico X atendimento presencial;
• Competência profi ssional : o “CHA” do atendimento;
• Principais características de um (a) atendente;
• Motivação profi ssional para um excelente atendimento;
• O clima organizacional e o impacto no atendimento do cliente/paciente;
• Tipos de cliente/paciente;
• Clientes/pacientes insatisfeitos: Causas e efeitos;
• Rapport – Sintonizando-se com os clientes/pacientes;
• Ética no atendimento e Direitos do consumidor;
• Equilibrando as emoções: Autocontrole é essencial!

ticamente impossível falar de Outubro Rosa sem sa-
lientar o importante trabalho do Instituto Neo Mama 
de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. A en-
tidade sem fins lucrativos, fundada em novembro de 
2001, está sediada na Avenida Coronel Joaquim Mon-
tenegro, 345, em Santos e presta atendimento gratuito 
às mulheres da Baixada Santista. Ali, não só as mulhe-
res, mas suas famílias encontram os meios necessários 
para enfrentar a doença, assim como a reabilitação e 
readaptação total da mulher vitimada pelo câncer de 
mama.

Para saber mais sobre o Instituto e suas ações, basta 
acessar o site www. neomama.org.br ou pelo telefone 
(13) 3223-5588. 

TODOS JUNTOS CONTRA
O CÂNCER DE MANA

MAIS UM CURSO DE EXCELÊNCIA PARA
SECRETÁRIAS E RECEPCIONISTAS

O valor do investimento será de               
R$ 60,00 por pessoa e as inscrições vão 
até o dia 19 de novembro. Para se ins-
crever ou obter mais informações basta 
entrar em contato pelos e-mails: sindi-
medsantos@sindimedsantos.org.br ou 
contato@giratreinamentos.com.br; ou 
pelo telefone (13) 3223-8484.
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24/11
8h às 12h




