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Myrian Dal Secchi é
homenageada como
“Médica do Ano” na
Prefeitura de Santos

Clima de alegria durante
comemoração no Sindimed

Aniversariantes de
novembro e dezembro
festejam aniversário

A

Luiz e Jorge Carneiro:
união entre pai e filho

Mensagem de Fim de Ano
Feliz Ano Novo!
O Sindimed sente-se muito feliz
Em poder lhe desejar Boas Festas
Reservamos esta mensagem para você,
Que é a razão da nossa existência,
que nos proporcionou com sua presença
Momentos de satisfação durante todo este ano, você é especial
Esperamos contar com sua atenção
e credibilidade neste ano que se inicia
Agradecemos a todos médicos por tudo
Desejamos a você e seus familiares muita paz e alegria
Que neste natal, a luz que ilumina o mundo,
tome conta de você e de toda sua vida.
Tenha um feliz natal e 2007 repleto de realizações.
Você merece!

Familiares contam a
correria de quem
convive com médicos

Sindimed consegue referenciar médicos desligados
do Bradesco Saúde
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Diretoria faz balanço da atuação sindical

“

Messias fazendo o
tradicional churrasco
do Sindimed

Confira os fatos que
marcaram a atuação do
Sindimed em 2006

cho que as ações foram
positivas neste ano. Nosso posicionamento continua
firme frente aos planos e seguradoras de saúde junto com a comissão
regional de honorários médicos. Embora o movimento em nível nacional
tenha diminuído ou enfraquecido, nós
do Sindimed mantivemos postura rígida frente aos convênios que procuram ´escravizar´ os colegas; dificuldades de acesso a sua produtividade, ficando o colega sem saber,
de fato, o que recebe e glosas absurdas”, declara o vice-presidente do
Sindimed, Marcelo Quinto.
Ele comenta ainda os problemas
com as seguradoras Bradesco e Sul
América. “No início do movimento,
ambas acordaram com o Sindimed
e a comissão regional em recredenciar os médicos afastados e tivemos
que oficiar de maneira individual à
ANSS, FENAM, CFM e AMB”.

Quinto espera para 2007 a aprovação da Lei do Ato Médico; do PL
29 e a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)
por parte das prefeituras e do SUS.
“O médico, como servidor público,
não pode ser esquecido. Ele trata da
vida humana que é a coisa mais importante e valiosa existente”.
Suplente do Conselho Fiscal, Itiberê Rocha Machado, ressalta que “o
verdadeiro espírito sindical acontece quando a equipe trabalha bem e
nem todas as pessoas pensam igual
às outras. Mas no final sempre se
chega a uma decisão unânime em
prol da classe”.
Segundo ele, a cada ano, o Sindimed tem sido mais valorizado. “Em
função do posicionamento do sindicato no debate dos princípios para
uma classe mais unida na discussão
política do interesse da área médica”.
Ele destaca também a presença do

Sindimed em toda a base sindical.
“Sempre que os colegas necessitam
de um apoio ético, jurídico e moral,
o Sindimed está presente. Até quando não é requisitado”.
Para o diretor assistencial, Luiz Arnaldo Garcia, “foi um ano produtivo,
no geral com saldo positivo e muitos problemas resolvidos”.
Também membro da diretoria,
Evandro Soares acredita na boa atuação do sindicato. “Como sempre, o
Sindimed foi atuante buscando solucionar os problemas dos médicos,
mesmo não obtendo 100% das tentativas”. Ele aproveita e dá um recado à classe. “A esperança é que os
médicos de todo o País continuem
sendo mais humanos ainda”.
O suplente da diretoria, José Cláudio Correa Leite cobra maior participação da classe. “O Sindimed tem
sido ativo e faz de tudo para politizar o médico. O que precisamos é
mais respaldo da categoria”.

EDITORIAL

Curtas

QUE VENHA 2007!
Caros colegas,

O ano de 2006 está terminando.
Mais um ano que lutamos muito por melhorias
no trato com a classe médica.
Insistentemente dialogamos e cobramos as Administrações Municipais e hospitais filantrópicos
da região por melhores condições de trabalho e
pelo cumprimento dos dissídios coletivos.
Inclusive, vários membros da diretoria do Sindimed foram aos locais de trabalho dos colegas que
atuam nas prefeituras para ouvi-los e melhor direcionar as ações sindicais.
Mas nossas ações não se restringiram apenas ao
Poder Público. As empresas exploradoras do trabalho médico também foram alvos de nosso trabalho.
Com a colaboração de todos conseguimos ajudar instituições assistenciais recolhendo doações
de alimentos e objetos de higiene pessoal durante as festas de aniversariantes do mês.
Porque entendemos que este é um papel social
que como organização sindical devemos ter. Porque sabemos que não é somente no final do ano
que as pessoas precisam se alimentar.
Então, agradeço e fico muito feliz com a ajuda
de todos! E vamos prosseguir com esta prática
também em 2007!
Reconheço que nem sempre é possível agradar
a todos os colegas e é difícil chegar a 100% dos
objetivos conquistados.
Mas isso alimenta o desafio de continuar baSindimed é o informativo oficial do Sindicato dos Médicos
de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande.
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talhando, de seguir em frente, de mostrar à
sociedade que o Sindimed sabe se posicionar perante os acontecimentos que envolvem
a classe médica.
É muito gratificante ver o nome do Sindimed
ganhando espaço na Imprensa, no Poder Público e entre os colegas.
É mais gratificante ainda ver o nosso time
crescer. Isso mostra que os colegas médicos
estão se conscientizando de que é preciso unir
para somar e, principalmente, que ninguém
consegue as coisas por si. Juntos temos força!
Por isso, quero pedir aos colegas que venham
nos conhecer, que compartilhem das suas idéias conosco, que façam críticas e sugestões...
Enfim, participem!
Como já foi dito em outras ocasiões continuaremos com o lema: ´Persistir sempre desistir jamais!´
Aproveitamos a oportunidade para desejar a
todos os médicos da Baixada Santista e do Brasil, seus familiares e amigos um 2007 com muitas realizações, equilíbrio e sucesso!

A diretoria

FELIZ 2007!

Balanço do Jurídico
O departamento jurídico em 2006
amparou os sócios do Sindimed
no impasse entre a categoria e a
respectiva atualização referente
aos dissídios não atualizados pelo
Hospital Santo Amaro desde 2003.
Participou ainda de assembléias e
reuniões junto à diretoria na busca de melhor posicionamento do
sindicato junto aos médicos.
Reivindicou melhoras à categoria
e se fez presente em toda discussão do dissídio de 2006.
Atuou também na defesa de interesses individuais de médicos em
ações cíveis.
E ainda para 2006, busca de forma
concreta o pagamento de todas as
contribuições sindicais atrasadas.
Destaque
Se você é sócio do Sindimed e faz
algum trabalho voluntário, acadêmico ou foi agraciado com algum prêmio entre em contato com a Assessoria de Comunicação pelo e-mail
<imprensa@sindimedsantos.org.br>.
Cadastro atualizado
O Sindimed pede que os médicos
mantenham seus dados atualizados. Para isso, basta enviar 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>
E-mails
A Assessoria de Comunicação
do Sindimed também pede que os
médicos mantenham seus emails atualizados para receberem
as notícias da entidade. O e-mail
deve ser enviado com o nome do
médico e especialidade para
<imprensa@sindimedsantos.org.br>.
Liceu Santista
O Colégio Liceu Santista é o mais
novo parceiro do SINDIMED. Agora os filhos dos associados têm
desconto de 20% no valor da mensalidade, válido para o Ensino Fun-

damental e Médio. Para usufruir do
benefício, os sócios precisam estar em dia com as mensalidades do
sindicato; devem solicitar ao Sindimed carta comprovando filiação à
entidade e apresentar ao colégio
prova de dependência do menor. O
Colégio Liceu Santista fica à Av.
Francisco Glicério, 642, em Santos.
Informações: 3252-1225. Site:
<www.liceusantista. com.br>.
Universitas
O Colégio Universitas, em Santos,
também acaba de firmar parceria
com o Sindimed. Veja os descontos: Educação Infantil - a partir de
3 anos e Ensino Fundamental:
10%. Ensino Médio - 1ª série: manhã: 20% e tarde: 35%; 2ª série manhã: 15% e tarde: 30%; 3ª série
- manhã: 5% e tarde: 20%. A unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental fica à Rua Venâncio José Lisboa, 6. Tel.: 3261-5767.
<www.colegiouniversitas.com.br>. A
unidade do Ensino Médio fica à
Rua Vereador Henrique Soler, 223.
Tel. (13) 3269-0000. Site: <www.
universitas.g12.br>. Para obter o
desconto é necessário providenciar a mesma documentação explicada na nota acima.
Médicos x Imprensa
Médicos sindicalizados interessados em disponibilizar seu contato
para fazer parte do cadastro de fontes da Imprensa local devem enviar nome completo, especialidade e
telefones para o e-mail <imprensa
@sindimedsantos.org.br>. O contato ficará no site do Sindimed para
que a Imprensa consulte quando
precisar e o serviço é gratuito.

SEGURADORAS
Sindimed consegue
recredenciar médicos
Durante o mês de novembro muitos colegas foram desligados do
atendimento no Bradesco Saúde e
Sul América. As seguradoras tomaram tal atitude alegando reestruturação da rede.
O SINDIMED encarou o fato como
uma retaliação aos colegas que aderiram ao movimento pela CBHPM.
A fim de rever a situação e não prejudicar os colegas, o SINDIMED fez
dezenas de ligações e enviou ofícios às entidades de classe – FENAM, AMB, CFM e APM – e também para as diretorias regionais das
empresas acima elencadas.
O SINDIMED vem fazendo trabalho exaustivo e com muita luta
conseguiu vitórias com o Bradesco Saúde.
Confira os nomes de alguns dos
colegas que foram credenciados
novamente: Maria Lúcia dos Santos, Antônio Joaquim Ferreira Leal,
Paulo Tadeu Dib, Rubens Fraga e
Carlos Eduardo Petraglia.
“Continuamos na batalha para recredenciar todos os médicos desligados que já entraram em contato
com o SINDIMED. Não é justo que
os colegas saiam prejudicados porque aderiram a um movimento de
nível nacional. Por isso, quem foi
desligado e tiver interesse em voltar ao atendimento deve ligar para
o sindicato”, diz o presidente Octacílio Sant´Anna Júnior.

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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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 Universitas
3261-5767 e 3269-0000 (5% a 35% de
desconto – Ens. Infantil, Fund. e Médio)
Escola de Ed. Inf. e Ens. Fun. Lápis Amarelo

Contribuição Sindical

Confira o vencedor
do sorteio
O médico Afonso Teobaldo Brás
foi o vencedor do sorteio da contribuição sindical realizado durante a
festa dos aniversariantes de novembro e dezembro, no último dia
1º de dezembro.
O prêmio é a estadia durante uma
semana em Por to Seguro com
acompanhante. O valor também pode
ser recebido em dinheiro.
Todos os médicos que pagam a
contribuição concorrem ao sorteio
realizado todo fim de ano.

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 – Ens.
Fund. 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)
Pizzaria Casa dos Arcos
(25% de desconto indo ao local. Não
é válido para entregas.) Validade da
parceria: até o dia 31/12/2006
Pousada Villa Harmonia – Paraty/RJ
(24) 3371-2334 (20% de desconto na
tarifa balcão)
Spazio Pilates
3221-5155 (5% a 10% de desconto)

Novos sócios no Sindimed
Durante este ano muitos médicos entraram para o
quadro de associados do SINDIMED. Isso demonstra o fortalecimento da nossa entidade e a credibilidade no nosso trabalho. Entrevistamos alguns dos
novos sócios para saber os motivos da adesão.
“Entrei como sócio, pois acredito que é importante ter representatividade e o Sindimed dá essa retaguarda profissional. Sinto-me mais seguro”, diz Nelson de Jesus Filho, que trabalha em
Santos e Cubatão.
“É uma questão de interesse coletivo. O Sindimed é a melhor
opção para colocar os interesses de todos no mesmo caminho”,
diz a endocrinologista Matilde Ferreira, que trabalha no Hospital Santo Amaro e atende em consultório particular.
O médico José Luiz Aranha também trabalha no Santo Amaro e conta que em função dos problemas ocorridos no município encontrou apoio no sindicato. “O Sindimed dá respaldo
para nossas reivindicações”.

Faça parte você também do nosso time!
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Com a palavra, a família
Todo mundo sabe que vida de médico não é fácil. A correria do cotidiano exige que o médico tenha jogo de
cintura para cumprir os compromissos profissionais sem deixar de lado
a família e os amigos. E o que as esposas pensam disso?
“Vida de médico é de todo mundo
menos dele e da família”, diz Heloisa, esposa do ortopedista Renaud
Bellegard Filho.
“No começo foi difícil em função
dos plantões. Ele passava muito
tempo no hospital. A mulher deve ter
paciência pois não há horários certos e como trabalham muito chegam
em casa querendo atenção da família”, conta Solange, esposa de
Nicolau Chafick Miguel.
Albertina Elias, esposa do médico Messias Elias Neto recorda que
nos primeiros 20 anos, a vida era
dedicada só à Medicina. “Foi um
período difícil, mas hoje com 40
anos de Medicina, ele conseguiu
dosar e trabalha mais na parte administrativa”.
Rosimeire Sant´Anna diz que a
conciliação é difícil, mas faz parte.
“Foi a opção de vida que fiz. É uma
grande divisão de papéis: sou mãe,
esposa, profissional e estudo. Mas
sempre acompanho o Octacílio. A
mulher tem que ser companheira e

Esposas de médicos
falam sobre a correria
do cotidiano

amiga da família”, conta ela que é
esposa do presidente do Sindimed,
Octacílio Sant´Anna Júnior.
Ela comenta a relação de Octacílio com o Sindimed. “É um trabalho
admirável de muita dedicação”.
Luiza Quinto, esposa do vice
Marcelo Quinto, diz que é preciso
gostar muito do que se faz para
atuar na área sindical. “Tem que
estar sempre disposto para participar de reuniões após um dia de
trabalho. É um trabalho que ele
acredita e leva a sério. Apóio o
Marcelo em tudo”.
Kátia Cilene Murad é esposa do diretor do Sindimed Luiz Carlos Ferreira da Silva. Ela conta que se molda ao dia-a-dia do marido. “Organizo
minha vida nos dias de plantões dele.
Os plantões noturnos incomodam

em função da nossa vida social. Mas
quando os filhos eram pequenos a situação era pior”.
“A união da família estimula a fazer qualquer quebra-cabeça. A vida
continua agitada graças a Deus”,
enfatiza Valdirene Siqueira, esposa
do diretor Gilberto Siqueira.
“Gosto de acompanhar o Gilberto
e a mulher tem que estar disposta
para isso. E vale a pena”, declara
Maria Elisa, esposa de Gilberto Simão Elias, suplente da diretoria.
O outro lado
A médica pediatra Jaqueline Toledo
Bonugli convive bem com esta situação. Aos 30 anos de profissão, ela conta
que ainda há o famoso corre-corre no
cotidiano. “Mas sempre consegui conciliar e curti tudo o que fiz”.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: Importante!
Médicos autônomos e médicos servidores: A Contribuição
Sindical está respaldada na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) nos artigos 579, 599 e 606.
A taxa deve ser recolhida em
prol do SINDIMED. O pagamento da contribuição é a única maneira que você tem de provar le-

galmente que é medico atuante.
Se você for descontado nas
prefeituras saiba que este valor
será repassado ao sindicato dos
servidores.
O recolhimento será feito por
meio de boleto bancário. Em caso
de não recebimento basta entrar
em contato com o SINDIMED,

pelo telefone 33223-8484, de segunda a sexta, das 9h às 18h.
Valor
Assembléia realizada no último dia 13 de dezembro definiu que o valor da contribuição
para 2007 será de R$ 99,63 mais
R$ 1,40 da taxa de boleto.

SINDIMED
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JULHO

Retrospectiva 2006

- SINDIMED orienta médicos a não assinarem contrato
com APAS antes de entrar em contato com a entidade em
função de problemas no contrato da empresa.

Confira os principais fatos que aconteceram neste ano no Sindimed

AGOSTO

FEVEREIRO
- SINDIMED fecha acordo com Santa Casa de Santos
para pagamento da contribuição assistencial de acordo com
convenção coletiva para os anos de 2004-2005 e 2005-2006.

MARÇO
- Membros da diretoria do SINDIMED visitam unidades de saúde de Santos para avaliar condições de trabalho na saúde pública

- SINDIMED participa de posse da nova diretoria da FENAM no
Rio de Janeiro

SETEMBRO

Educandário Anália Franco recebe
doação de alimentos do Sindimed.

OUTUBRO
- Dissídios com Sindihosp
e Sindhosfil são definidos.

SINDIMED doa alimentos para Casa Caio

Palestra sobre SUS, com o jornalista
Rodolfo Amaral, é sucesso no SINDIMED

ABRIL

SINDIMED participa de comemorações
do Dia do Médico na AMS

MAIO

NOVEMBRO
- O SINDIMED, por meio do departamento jurídico, providencia documentação
para ingressar na Justiça com ação de cumprimento de dissídio coletivo do
Hospital Santo Amaro.

Médicos fazem passeio de um dia em
Embu das Artes, organização do SINDIMED
em parceria com LFTurismo

JUNHO
- SINDIMED intervém em conflito na
Praia Grande causado por alterações no
sistema de plantão e resolve impasse.

SINDIMED faz doação de alimentos à
Casa daVovó Benedita

Sócios do SINDIMED assistem jogo da Copa na sede
da entidade, com direito a telão e churrasco. Patrocínio da Litoral Farma e laboratório Eli Lilly do Brasil
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