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Expediente de Final de Ano

Em virtude das festividades do fim 
de ano, o Sindicato informa que não 

haverá expediente entre os dias 
16/12/2019 e 02/01/2020. 

Após esse período o expediente  
voltará ao normal, das 12h às 18h. Dr. Gabriel Hushi recebe Medalha 

do Mérito Médico 2019 pág. 07

O Sucesso da palestra sobre as 
mudanças na previdência. pág. 06
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de nossas ações acabam não sendo reveladas ao público 
em geral, mas, para nós, o importante é garantirmos que 
os direitos de nossos colegas sejam cumpridos. 

O início de um novo ano nos oferece a oportunidade de 
olhar com discernimento, entendimento e coragem para 
traçar novos projetos e trabalhar para realizá-los. 

Contamos com vocês, médicos (as), para continuar 
a nos ajudar, sendo nossos olhos e ouvidos em seus 
locais de trabalho, e assim podermos continuar com um  
bom trabalho. 

Aproveito a ocasião para desejar a todos um Feliz Natal 
e um ótimo Ano Novo. 

Que o espírito do Natal possa renovar nossas esperanças 
e confiança em um mundo melhor, sem tanta corrupção, 
violência ou falta de amor, que acaba gerando tanta 
incompreensão e intolerância.

Boas Festas!
Dra. Maria Cláudia Santiago Cassiano

Presidente

Mais um ano se foi e, como sempre, nessa época, 

costumamos fazer um balanço sobre os bons e maus 

momentos enfrentados ao longo dos meses e, em 2019, 

não podia ser diferente. Esse ano começou conturbado, 

mas com trabalho árduo e seriedade fomos resolvendo 

cada uma das questões que atravessaram nosso caminho.

O reconhecimento veio na forma de reeleição para 

um segundo mandato a frente do Sindimed, o que só 

me faz, mais uma vez, agradecer a todos pela confiança 

depositada não só em mim, mas em toda a diretoria. E 

é esse sentimento que nos dá energia de sobra para 

encarar o próximo ano sem receio de continuar, lutando 

pelos interesses da classe médica em nossa região. Este 

sindicato continua sendo o legítimo representante dos 

médicos e, a cada dia, nossos diretores buscam formas de 

melhorar as condições de trabalho de nossos pares. Muitas 

Dra. Maria Cláudia 
Santiago Cassiano
Presidente
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MAIS UM ANO 
QUE SE FOI...
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Muitas são as notícias de casos de má conduta médica, 
e a possibilidade de cassação do registro no CRM seria a 
“pena máxima” a ser aplicada.

A apuração de conduta contrária ao código de ética mé-
dica inicia-se com uma denúncia verbal ou escrita, de forma 
não anônima, ou por iniciativa do próprio CRM, instauran-
do-se uma sindicância para apuração dos fatos na esfera 
administrativa, regulamentada pela Resolução 2.145/2016 
do CFM, que dispõe sobre o procedimento da Sindicância e 
o Processo Ético-Disciplinar (PEP.

Determinada a instauração de sindicância, o corregedor 
nomeará conselheiro sindicante para apresentar relatório 
conclusivo, apontando os indícios da materialidade e da 
autoria dos fatos apurados e propondo, de acordo com a 
gravidade da conduta: a realização de uma conciliação; a 
realização um termo de ajustamento de conduta (TAC), o 
arquivamento do feito ou a instauração do Processo Ético-
-Disciplinar (PEP).

O Processo Ético-Disciplinar (PEP) se desenvolve de for-
ma semelhante a um processo judicial, sendo garantido ao 
médico o direito de ampla defesa por intermédio de advo-
gado, a produção de provas, realização de audiência e pos-
sibilidade de recurso para o CFM após o julgamento.

As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regio-
nais estão descritas na Lei 3.268/57, artigo 22, respeitan-
do uma ordem de gradação: advertência confidencial em 
aviso reservado; censura confidencial em aviso reservado; 

ELUCIDAÇÕES
SOBRE O PROCESSO 

ÉTICO PROFISSIONAL
censura pública em publicação oficial; suspensão do exer-

cício profissional até 30 (trinta) dias; cassação do exercício 

profissional, ad referendum do Conselho Federal.
As penas de advertência e censura em reservado são ano-

tadas no prontuário do médico e comunicadas de forma 
sigilosa. As demais penas são publicadas via diário oficial, 
sendo que nos casos de suspensão ou cassação do exercí-
cio profissional a carteira profissional e a cédula de identi-
dade de médico são apreendidas.

É possível requerer a reabilitação no CRM, com retirada 
dos apontamentos, após oito anos do cumprimento da 
pena, é possível requerer a reabilitação no CRM, com retira-
da dos apontamentos, exceto para o caso de cassação, que 
é irreversível. 

Assim, diante da necessidade de observância criteriosa 
da legislação aplicável, do Código de Ética Médica e das 
resoluções do CFM, se torna imprescindível a consulta ao 
respectivo conselho profissional e a um advogado.

O SINDIMED reafirma o seu compromisso na defesa dos 
interesses da categoria médica, ressaltando que o seu cus-
teio e sua manutenção decorrem das mensalidades asso-
ciativas legalmente constituídas, daqueles que optaram 
filiar-se ao sindicato e que hoje usufruem dos inúmeros be-
nefícios disponíveis.

 
CLEINI GOMES DO AMARAL

OAB/SP 189.496
Depto. Jurídico Sindimed

Jurídico
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Homenagem

Obter o reconhecimento de seu trabalho em vida 
é, sem dúvida, garantir que todo esforço e dedicação 
profissional valeram a pena. Pensando nisso, o Sindimed, 
resolveu homenagear médicos e médicas de nossa região 
que se destacaram no exercício da Medicina. O médico 
homenageado desta edição é o cardiologista Dr. José 
Ricardo Martins Di Renzo.

Natural de Santos, Dr. Di Renzo é o terceiro dos cinco 
filhos da professora primária Nilce e do corretor de café 
Sebastião Di Renzo. Em suas próprias palavras era uma 
criança calma, estudiosa que estava sempre sob o olhar 
atencioso da avó materna, dona Chiquinha, que ajudava 
a cuidar dos netos enquanto o casal trabalhava. 

Os primeiros passos na vida acadêmica foram dados 
no colégio Olavo Bilac, onde a mãe lecionava, depois 
passando a ser aluno do Colégio Santista. Ali o desejo de 
praticar Medicina começou a tomar forma. “Sempre quis 
estar próximo aos outros, auxiliar aos outros. Admirava 
os médicos de família e achava sua profissão fantástica, 
então decidi por me tornar Médico”, conta Dr. Di Renzo.

UM CORAÇÃO QUE 
BATE PELA MEDICINA

Em 1974 ingressou na 9ª turma Faculdade de Ciências 
Médicas de Santos – Lusíadas e antes mesmo de estar 
formado costumava frequentar o Pronto Socorro do 
Macuco para observar os médicos de lá trabalhando 
e aprender um pouco mais do trabalho cotidiano da 
profissão.

Após sua graduação, pensou em iniciar residência na 
área de Pediatria, mas os planos tiveram que ser adiados 
até que acabasse seu período no serviço militar. Findo 
seu tempo junto ao Exército escolheu dedicar-se as 
especialidades de Cardiologia e Terapia Intensiva.

Nessa época começou a trabalhar na Santa Casa de 
Santos, passando pelo Hospital São José, em São Vicente, 
Hospital dos Estivadores e Hospital Guilherme Álvaro. 
“Quando me formei não havia muitas especialidades, 
então fazíamos um pouco de tudo. O primeiro hospital 
em que trabalhei foi na Santa Casa de Praia Grande, como 
médico do exército”, lembra. Como servidor municipal em 
Santos, atuou ainda no Hospital Distrital de Bertioga e no 
Pronto Socorro Central.
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Sempre estudioso e dedicado à profissão, fez pós-
graduação em Saúde Pública, o que lhe serviu de 
grande valia ao exercer cargos de liderança em diversas 
instituições. Foi coordenador dos Prontos-socorros e 
Hospitais da Prefeitura de Santos na gestão do prefeito 
João Paulo T. Papa, diretor regional de saúde do Governo 
Mario Covas e Alckmin e Diretor do Hospital Guilherme 
Álvaro. “Estava lá no início da instalação do SUS regional e 
da ampliação do Guilherme Álvaro”, explica.

Em 2006, ficou muito doente, o que o obrigou a 
afastar-se temporariamente da Medicina, fazendo com 
que refletisse muito e modificasse seu modo de pensar. 
“Sempre fui muito tranquilo, mas exigente comigo 
mesmo. Nunca digo um “sim” se não posso cumprir. 
Apesar de muito trabalho essa época foi gratificante. 
Depois da minha doença, diminuí um pouco o ritmo, mas 
continuo trabalhando bastante”.

Mas a vida do Dr. Di Renzo não gira em torno apenas da 
Medicina. Há 40 anos é casado com Leila (foto acima), a 
quem começou a namorar aos 14 anos . São pais de Ana 
Carolina, que lhe deu uma neta, a Antonella, que aos 4 
anos é a paixão e o mimo dos avós (foto ao lado).

É também um torcedor apaixonado pelo Santos Futebol 
Clube e inclusive já foi conselheiro do clube. 

“Gosto de viajar, assistir aos jogos do Peixe, aliás assisto 
qualquer programa que fala de esportes. Também gosto 
de contar “causos”... “, explica.

Hoje, aos 64 anos, ainda dá plantões na Unimed, Clínica 
Imedi, onde é um dos sócios proprietários, no Pronto 
Atendimento e UTI da Beneficência Portuguesa e na 

Prefeitura – Iprev. “Continuo gostando do que faço. Não 
me imagino sem trabalhar e nem tenho pretensão de 
parar”, finaliza o médico.
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PALESTRA: PREVIDÊNCIA
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O salão de festas do Sindimed lotou para a palestra sobre 
as mudanças da reforma da Previdência, realizada na noite 
do dia 24 de outubro. 

O evento realizado pelo sindicato, em parceria com a JR-
B&B Corretora de Seguros, teve como objetivo principal tra-
zer aos médicos de nossa região informações sobre como a 
reforma afetará a aposentadoria especial do médico.

A primeira palestrante da noite foi a advogada Dra. Ro-
berta Fattori Brancato, especialista e mestre em Direito Pre-
videnciário de nosso departamento jurídico. Com mais de 
10 anos de experiência na área, Dra. Roberta explicou os 
principais pontos da Reforma que afetam a classe médica e 
como ficará a aposentadoria daqui em diante. Em seguida, 
Viviane Mussolini, Coordenadora de Estratégia Comercial 
de Previdência Privada da Seguros Unimed– que tem 24 
anos de atuação no Mercado Segurador- falou sobre pre-
vidência complementar e alternativas para aqueles que 
desejam planejar sua aposentadoria futura.

Dra. Maria Cláudia e a equipe da JRB&B Corretora de Seguros

Dra. Maria Cláudia, presidente do Sindimed e as palestrantes Dra. 
Roberta Brancato e Viviane Mussolini

momento da palestra

Palestra sobre Reforma da Previdência 
é um sucesso!

ANUIDADE PJ: MÉDICOS 
PODEM SOLICITAR DESCONTO
DE 80% PARA EMPRESAS

O Conselho Federal de Medicina (CFM) afixou os valores 
integrais da anuidade de Pessoa Jurídica para 2020, de R$ 
772, com desconto de 80% apenas para empresas que se 
enquadram nos critérios estabelecidos anteriormente. O 
Cremesp apresentou propostas ao CFM, como a da amplia-
ção dos critérios para desconto para médicos que consti-
tuem PJ apenas para prestar serviços (como dar plantões 
em hospitais, por exemplo) e do congelamento do valor 
anterior (R$ 750). Apesar de a proposta referente à anuida-
de PJ ter sido aprovada pelos demais Conselhos Regionais, 
não foi considerada pela normativa publicada pela plenária 
antiga do CFM. Desta forma, além da manutenção dos crité-
rios antigos para desconto às PJs, foi estabelecido o reajuste 
da anuidade de 2,93% para 2020

O requerimento para pagamento da anuidade já está dispo-
nível, exclusivamente online, na área Serviços às Empresas do 
site do Cremesp, no link Requerimento Desconto Anuidade PJ 
2020, com prazo de solicitação de desconto preferencialmente 
até 31/12/2019, para que os boletos sejam emitidos no início de 
janeiro de 2020, já com o desconto.

As respostas sobre a solicitação (deferido ou indeferido) 
serão enviadas, instantaneamente, no e-mail de contato da 
empresa e do diretor técnico. Também é possível consultar o 
resultado do pedido diretamente no site do Cremesp, na área 
Serviços às Empresas, no link Consulta Requerimento Descon-
to Anuidade 2020.
Taxa de renovação de certificado

A cobrança da taxa de renovação obrigatória do certifica-
do será efetuada juntamente com a anuidade, com prazo 
para pagamento até 31/01/2020. O requerimento para a re-
novação está disponível para preenchimento e envio exclu-
sivamente online, no site do Cremesp, devendo ser acessado 
no mês do seu vencimento.
Ação

O Cremesp criou um canal para que os médicos possam ma-
nifestar os motivos pelos quais acham importante que o CFM 
amplie os critérios de desconto da anuidade PJ, em especial aos 
prestadores de serviços e plantonistas. Envie sua manifestação 
para o endereço eletrônico ampliadescontopj@cremesp.org.br. 
O Cremesp busca, com essa ação, sensibilizar o novo corpo de 
conselheiros federais, eleitos no último mês de agosto e já em-
possados, para que atendam à demanda dos médicos paulistas 
e reformulem, no próximo ano, a resolução publicada pela ges-
tão anterior do CFM. 
Critérios estabelecidos pelo CFM para obtenção do desconto 
pelas PJ

Poderão requerer o benefício as pessoas jurídicas devidamen-
te inscritas e que cumprirem obrigatoriamente todos os requi-
sitos abaixo:
• Serem compostas por, no máximo, dois sócios, sendo obriga-

toriamente um deles médico;
• Tenham capital social de até R$ 50 mil;
• Não possuam filiais;
• Serem constituídas exclusivamente para a execução de consul-

tas médicas feitas no próprio consultório;
• Não realizarem exames complementares para diagnósticos;
• Não manterem contratação de serviços médicos a serem pres-

tados por terceiros;
• As pessoas jurídicas, seus médicos responsáveis técnicos e inte-

grantes do corpo societário deverão estar em situação cadas-
tral regular, bem como quite com o pagamento das anuidades 
e da taxa de renovação de certificado de exercícios anteriores;

• Estar com o Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica dentro 
da validade.

Fonte: Cremesp
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DR. GABRIEL HUSHI É HOMENAGEADO 
COM A MEDALHA DO MÉRITO MÉDICO 

No final da tarde do dia 30 de outubro de 2019, no 
Paço Municipal de Santos, foi realizada a solenida-
de de outorga das Medalhas de Mérito Médico e de 
Mérito Odontológico do ano de 2019 e pelo segun-
do ano consecutivo, o médico homenageado é um 
ex-dirigente do Sindimed.
Este ano os homenageados foram o médico asso-
ciado e ex-dirigente do Sindimed, Dr. Gabriel David 
Hushi e o dentista Francisco Ferreira Alves Camar-
go. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa citou em 
seu discurso, a excelência no exercício da profissão. 
“Este momento é muito gratificante para todos. 
Não existe a construção do futuro sem o trabalho 
do presente e a valorização do passado. Conhece-
mos aqui duas histórias de vida, grandes trajetórias 
profissionais que certamente vão inspirar as futu-
ras gerações”.

Natural de Santos, Dr. Gabriel Hushi tem uma be-
líssima trajetória profissional, destacando-se em 
todos os cargos pelos quais passou. Além de três 
mandatos como dirigente do Sindimed, foi presi-
dente do Conselho Regional de Medicina do Esta-
do (Cremesp) em dois mandatos, atuando ainda 
como delegado superintendente da entidade até 
o ano passado.
Também foi chefe do serviço de Otorrinolaringo-
logia da Santa Casa de Misericórdia de Santos, do 
Hospital Ana Costa, do AME, professor da Faculda-
de de Ciências Médicas de Santos e da Unimes, e 
servidor municipal aposentado. É diretor médico 
da Federação Paulista de Karatê e professor de  

ética no curso de graduação de faixas pretas de ka-
ratê da Associação Shoeyn-Ryu. 
Indicado para receber a homenagem pelo Sindi-
med, Associação Paulista de Medicina, e pela Secre-
taria de Saúde, Dr. Gabriel a princípio relutou em re-
ceber a homenagem, por em suas próprias palavras 
“ não gosta de chamar a atenção”. Em seu discurso, 
agradeceu ao apoio da família e lembrou emociona-
do dos pais. “ Nunca nos meus sonhos de juventude 
imaginei que alcançaria o que conquistei em minha 
trajetória profissional. Mas tudo foi fruto de trabalho 
árduo e muito estudo”.
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Dr. Gabriel recebendo a homenagem do Prefeito de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa 

Os homenageados

O evento contou com a presença da presidente do 
Sindimed, Dra. Maria Claudia Santiago Cassiano, 
da presidente da APM , Dra. Ana Beatriz Soares, do 
presidente da Unimed, Dr. Claudino Guerra Zenai-
de, do médico e ex-presidente do Sindimed, Dr.Jo-
sé de Andrade Grillo Filho, do Prefeito de Santos, 
Paulo Alexandre Barbosa, do Secretário Municipal 
de Saúde,Fábio Alexandre F. Ferraz ,do Secretá-
rio Municipal de Saúde Adjunto de Santos, Valter 
Makoto Nakagawa, do vereador Braz Antunes Mat-
tos Neto, entre outras autoridades, além de amigos 
e familiares dos homenageados.
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O Sindimed encerrou 2019 com chave de ouro. Na noite de 06 de dezembro aconteceu a Confraternização de final de 
Ano, ocasião em que foi celebrado mais um ano de vida dos associados que aniversariaram no segundo semestre de 2019. 

A decoração natalina deu o tom da festa, que contou ainda com o tradicional churrasco e uma mesa de acompanhamen-
tos deliciosos, além de quitutes típicos da época de Natal. 

Parabéns aos aniversariantes! 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 


