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Sindimed encaminha representação
ao MP Federal contra Praia Grande
Sindimed vai denunciar ao Ministério Público (MP) Federal a
O
situação da saúde no município de
Praia Grande. O objetivo é que o MP
promova a investigação necessária
e apure as causas dos problemas
que vem ocorrendo no setor.
As três vistorias realizadas pelo
Conselho Regional de Medicina
(CRM) nos Prontos-Socorros Central, Samambaia e Quietude, nos
meses de maio e setembro, também
serão anexadas à denúncia.
As divergências relacionadas à saúde entre médicos e a Administração
Municipal vem ocorrendo há pelo
menos seis meses, sem uma solução.
Nos últimos meses, várias reuniões foram feitas na presença da diretoria do Sindimed, médicos e representantes da referida Administração. “O Sindimed vem se esforçando ao máximo para intermediar e
ajudar na solução dos problemas,
com o intuito de que nenhuma das
partes seja prejudicada - médicos,

Decisão foi tomada durante reunião no Sindimed

comunidade e Administração. Inclusive, já conversamos com vereadores, que prometeram sensibilizar o
Poder Executivo. Infelizmente, ainda não chegamos a um acordo. Portanto, faremos nosso papel levando
as denúncias ao MP ainda este
mês”, conta o presidente do Sindimed, Octacílio Sant’Anna Júnior.

REIVINDICAÇÕES
Em reunião no Sindimed no último dia 9 de novembro, os médicos
que atuam na Prefeitura de Praia

Grande fizeram uma série de reivindicações que foram levadas ao Prefeito Alberto Mourão e ao Secretário de Saúde, Eduardo Dall’Acqua.
“O secretário disse que a Prefeitura
está tentando cumprir os pedidos”,
conta Octacílio.
Confira as reivindicações: isonomia em relação à assiduidade; melhora de condições de trabalho, de
acordo com vistoria do CRM; chefia
de equipe de plantão no PS; comissão de ética atuante; pagamentos
de hora extra; normativa de fluxo de
atendimento (controle de entrada e
saída de pessoal); proposta salarial
clara por escrito para pessoal de 24
e 36 horas; harmonia entre médicos,
secretários e comunidade e segurança nos PS’s.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Os desdobramentos da situação em
Praia Grande podem ser acompanhados no site do Sindimed, no endereço
eletrônico www.sindimedsantos.org.br.

Ponto de Vista

EDITORIAL
A Diretoria

CONSCIÊNCIA MÉDICA

A
Mensagem de Final de Ano

C

hegamos ao fim de mais um
ano de atividades do nosso
Sindimed. Ano de muitos desafios,
embates, lutas e dificuldades. Mas são nos momentos
difíceis que descobrimos nossa capacidade de enfrentar e resolver os problemas.
Por outro lado, durante o curso deste ano tivemos várias realizações e conquistas.
Todas estas etapas pelas quais passamos nos fazem
crer que o futuro não é um lugar para onde estamos
indo, mas um lugar que estamos criando. E este lugar
pode ser maravilhoso. Isso depende de nossas ações e
do seu apoio.
Poderíamos ter feito mais, melhor? Provavelmente,
sim. Contudo, fizemos a nossa parte.
Tenho certeza que a cada
ano que passa conseguimos superar obstáculos
e aperfeiçoar nosso conhecimento e trabalho.
Agradecemos o esforço
de cada um dedicado ao
Sindimed: aos nossos funcionários, sócios,
diretores e parceiros. Um agradecimento especial aos
novos associados, que ingressaram neste ano no sindicato, pela confiança em fazer parte do nosso time.
Desejamos a todos os sócios do Sindimed e seus familiares, aos nossos funcionários e parceiros que o ano
vindouro renove a esperança em todos os corações.
Nossos sinceros votos de um 2006 repleto de paz, fé,
harmonia, prosperidade, sucesso, saúde e amor em
todos os dias de sua vida.
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s escolhas na nossa vida devem ser encaradas de
forma séria, consciente. Principalmente as que se referem aos caminhos profissionais que desejamos trilhar.
E essa postura deve ser o norte para exercermos
nossa profissão com dignidade e merecimento, seja ela
qual for. No caso em questão, a Medicina.
Digo isso por conta de um fato que me deixou muito
desapontado. Recentemente fui convidado para uma
festa de formandos em Medicina da Região.
A festa foi ótima, exceto pelo fato dos garçons estarem
‘fantasiados’ de médicos, inclusive com estetoscópios reais.
Não sei de quem partiu esta idéia, mas foi muito infeliz.
Nada contra os garçons, profissionais que devem ser
respeitados como todos os outros.
Apenas penso que uma festa de graduação não é
ocasião apropriada para fantasias, sejam elas quais forem. Pois quando o aluno obtém graduação e comemora o esforço concretizado deve fazê-lo com alegria e,
acima de tudo, com respeito à nova profissão.
Saí daquela festa com a seguinte reflexão: ‘será que
eles estão começando da maneira correta?’ Acho que
falta uma dose de maturidade.
Talvez atitudes como essa suscitem outras áreas da
saúde – a exemplo dos enfermeiros, farmacêuticos e
fisioterapeutas – a idéia de que o médico não valoriza
sua própria profissão e, com base nisso, se estruturam
para ocupar funções privativas de médicos, como chefias médicas, emissão de diagnósticos e prescrição de
medicamentos.
Prova disso é a polêmica gerada sobre a Lei do Ato
Médico, mais uma das batalhas que a classe médica
enfrenta para resguardar os direitos do próprio médico
perante outras áreas da saúde. Lutamos para não deixar, sob qualquer hipótese, que as prerrogativas dos
médicos sejam exercidas por outros profissionais. Vejam a que ponto chegamos...
Por este motivo, reitero que desde a época da faculdade, nós, médicos devemos encarar nossa profissão
com seriedade. Portanto, brincadeiras como a citada na
festa não devem ser cogitadas.
Os alunos que ingressam na Faculdade de Medicina,
por exemplo, sabem das horas de dedicação que precisam para se tornarem profissionais capacitados. Por
outro lado, vale ressaltar que os pais também se esforçam e muito para honrar as despesas, já que muitas
das faculdades são particulares.
Ser médico é um ofício sublime. Ajudamos a aliviar o
sofrimento do ser humano, participamos das alegrias e
tristezas do paciente. Vemos a vida florescer e a morte
encerrar o ciclo de uma história. Façamos isto com amor
e responsabilidade!

Jurídico mostra atuação em 2005
U

m ano bastante agitado. Assim
foi o movimento do setor jurídico do Sindimed durante 2005, tanto pela procura dos sócios – são
cerca de 130 atendimentos por semestre – quanto pelas questões jurídicas do sindicato.
Foram ações de cobrança de honorários médicos, recomposição
salarial, conversão URV/Plano Real,
Plano de Cargos, Carreiras e Salários, entre outras.

No segundo semestre, destaca-se
a atuação do Sindimed no fechamento de acordos coletivos para o
biênio 2005/2006 com o Sindihosfil
com aumento de 5% e reajuste salarial com o Sindihosp para a categoria da ordem de 5,01%.
Além disso, o Sindimed teve presença marcante na Região defendendo a classe para que o médico
pudesse exercer a Medicina com
dignidade e ampla autonomia.

PLANTÃO
O plantão jurídico do Sindimed
ocorre às quartas-feiras, das 13h30
às 15h, na sede da entidade. Interessados devem agendar horário
pelo telefone 3223-8484.
Quem preferir ser atendido no escritório do Paccillo Advogados, à Av.
Epitácio Pessoa nº 131, também
deve agendar horário, pelo telefone
3278-2000.

Curtas
CHURRASCO:
SINDIMED E COMUNIDADE
A partir de 2006, durante os churrascos dos aniversariantes promovidos no Sindimed, arrecadaremos um quilo de alimento não
perecível por pessoa. A iniciativa
visa ajudar e estreitar os laços
com a comunidade. O material
arrecadado será doado para instituições de caridade da base territorial do sindicato. A doação não
tem caráter obrigatório, mas pedimos a colaboração de todos.
CIDADÃO SANTISTA
O promotor de justiça, Edson Correa Batista, recebeu o título de Cidadão Santista no último dia 3 de
dezembro, em propositura de autoria do vereador Antonio Carlos Banha Joaquim (PMDB). Entre as diversas ações, o promotor investiga
as irregularidades que as seguradoras de saúde estariam cometendo
contra clientes, ao restringir a escolha de médicos para consultas e cirurgias. A denúncia foi feita pelo Sin-

dimed no Ministério Público no último mês de junho. O Sindimed congratula o promotor pelo título.
VOCÊ É NOTÍCIA!
Se você é associado do Sindimed e
exerce algum trabalho voluntário,
acadêmico ou foi agraciado com algum prêmio entre em contato conosco pelo telefone (13) 3223-8484 (falar com jornalista Verônica) ou e-mail
imprensa@sindimedsantos.org.br.
ERRATA
Na última edição do jornal do Sindimed, na página 4, as legendas
das fotos Rosa (viúva de Maurício
Fang) e Teresinha (viúva de Benedito Araújo) foram trocadas uma
pela outra.
AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS
A BV Financeira, que presta atendimento personalizado, ampliou os
serviços oferecidos aos associados
do Sindimed. Agora os sócios também podem refinanciar veículos particulares; fazer financiamento de
caminhões e de veículos em geral.

O limite do financiamento varia de
acordo com a renda bruta do médico. Informações pelo telefone
0800117888 ou com Cristina, pelos
telefones 3224-2488 ou (13) 97886144. Confira a lista completa dos
parceiros do Sindimed no nosso site
www.sindimedsantos.org.br.
CADASTRO
O Sindimed pede que os colegas
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@terra.com.br.
ATUALIZAÇÃO
O Departamento de Comunicação
do Sindimed também solicita que os
médicos mantenham seus e-mails
atualizados para receberem as
notícias da entidade. O e-mail deve
ser enviado juntamente com o nome
do médico e especialidade para
imprensa@sindimedsantos.org.br.

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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Novos sócios aderem ao Sindimed
N

o ano de 2005, o time de associados do Sindimed cresceu.
São mais colegas acreditando na
força e na união da categoria por
meio do sindicato. Confira as opiniões dos novos associados e saiba
os motivos que os levaram a ingressar no Sindimed.
“Resolvi me filiar ao Sindimed por
reconhecer a necessidade de ter
uma classe médica forte para fazer
frente à crescente e acentuada desvalorização do trabalho médico. Somente um sindicato forte pode reconduzir o médico ao seu lugar merecido. Frente aos baixos salários,
condições insalubres de trabalho e
falta de capacidade para solucionar
as graves demandas de saúde pública na nossa região devemos todos nos engajar nessa luta”, conta
o ginecologista e obstetra, Dr. Benjamin Rodriguez Lopez. Ele atua nas

Espaço

prefeituras de Santos e São Vicente, na Santa Casa de Santos, é professor de Propedêutica Médica da
UNIMES e médico do corpo clínico
da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos.
Da mesma opinião compartilha o
médico Armando Proença, especialista em Ginecologia, Obstetrícia e
Clínica Médica. “Entrei de sócio no
Sindimed pois as ingerências de alguns administradores, principalmente na saúde pública, têm depauperado a qualidade do atendimento prestado ao paciente, prejudicando ainda mais a já tão desgastada e eventualmente distorcida imagem da classe médica frente à opinião pública.
Fiz a opção pelo Sindimed por acreditar que apenas o caminho da coesão, da não passividade, da valorização da classe, do resgate do respeito, do corporativismo por melho-

res condições de trabalho e salários
têm sido o vértice da equipe que hoje
administra o Sindicato dos Médicos
da região, me fazendo confiante de
que as grandes mudanças começam
no individuo mas são efetivas quando conquistam a coletividade”, diz
Proença, que atua nos municípios de
Santos, Praia Grande e Guarujá.
A médica oftalmologista Lia Yamaguchi também reforça a importância de fazer parte da entidade. “Todo
profissional precisa de apoio, principalmente de ordem trabalhista e
jurídica. E o sindicato é a entidade
que congrega esses serviços, além
de unir a categoria. Por isso, decidi
entrar de sócia no Sindimed”.
Infelizmente, em função da falta de
espaço, não pudemos conversar
com todos os colegas. Outros depoimentos serão publicados no decorrer das próximas edições.

FENAM/FEMESP
Femesp tem novo presidente

O presidente do Sindicato dos
principais lutas - Ato Médico,
Médicos de Sorocaba e Região,
CBHPM, Carreira Médica no SUS,
Antonio Ismael Neto foi eleito o
luta pelo ensino médico de qualinovo presidente da Federação
dade, contra a descontrolada aberdos Médicos do Estado de São
tura de Faculdades. A Federação
Paulo (FEMESP) para o triênio
deve unir todos os sindicatos do
2006-2008.
Estado e coordenar a luta pelas
Ismael tem 54 anos, é formabandeiras do movimento médico.
do desde 1975 pela Faculdade de
Medicina Federal do Rio de JaComo avalia o movimento méneiro, com especialidade em Medico no Brasil e, principalmendicina do Trabalho. Exerce a prote, no Estado de São Paulo?
fissão em Sorocaba desde 1978. O presidente eleito, Dr. Antonio Ismael Neto (à esq), O movimento médico brasileiro,
dará continuidade ao trabalho do Dr. Marcelo Quinto
Trabalha no Hospital Francisco
após um período de recuo, conRibeiro Arantes, no serviço de urseguiu unificar suas entidades e
gência da Prefeitura de Sorocaba e mantém consultóbandeiras no DENEM, realizado em Brasília, conserio particular. Está na segunda gestão como presidenguindo com isso reaparecer em cena e obter várias
te do Sindicato dos Médicos de Sorocaba.
conquistas, como revalorização da consulta médica nas
tabelas dos convênios, colocar em discussão a lei do
Quais seus planos para a FEMESP?
ato médico e das carreiras. Nesse ultimo período do
A Federação dos Médicos deve concentrar esforços em
ano há um certo refluxo, natural, mas que deve retoobter seu reconhecimento como entidade sindical. Na
mar com mais fôlego no início do próximo ano. Em
gestão do Dr. Marcelo Quinto conseguimos legalizar a
São Paulo, as coisas não correram diferentes, tivemos
parte civil da Federação, agora devemos nos concenalguns avanços importantes, mas entramos num perítrar na legalização enquanto entidade sindical. Também
odo de calmaria. É hora de planejarmos as retomadas
daremos seqüência à luta para tornar a FEMESP refede grandes mobilizações para 2006, que por ser um
rência no movimento médico, estando presente em suas
ano eleitoral pode nos facilitar em novas conquistas.
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Diretoria do Sindimed faz balanço do ano
D

urante este ano, a diretoria do
Sindimed participou de várias
frentes de trabalho em prol da classe médica na Região. Foram lutas
pela implantação da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), lei do
Ato Médico, luta pela não abertura
de mais escolas de Medicina, negociações com prefeituras da região
por melhores condições de salário
e trabalho, entre tantas outras.
Membros da diretoria do Sindimed
fazem balanço de como foi 2005 na
luta pelo fortalecimento da entidade e da categoria. Em dois aspectos todos concordam: muitos avanços foram dados, porém falta mais
união da categoria.
Representante da Femesp, Evandro Soares, classifica o movimento
sindical como ‘muito bom’. “Nunca tinha participado tão ativamente de
reuniões como fiz este ano. Percebi
as dificuldades de lidar com a classe
médica por ser bastante heterogênea. Se de um lado muitos vestem a
camisa; de outro, muitos colegas ainda não participam como deveriam.
Conseguimos algumas conquistas
como aumento no valor das consultas por parte de alguns planos de
saúde. Não foi na medida como desejamos, contudo já representa um
grande avanço. Devemos ampliar o
movimento e nunca esmorecer”.
O diretor assistencial, Luiz Arnaldo Garcia, concorda. “O sindicato

foi bem atuante e tivemos decisões
muito importantes, principalmente
em relação à CBHPM. Nunca tivemos um movimento tão forte como
este. Só não obtivemos mais êxito
neste aspecto por falta de união
dos colegas”.
Primeiro secretário do Sindimed,
Luiz Alberto Vieira dos Santos Júnior é responsável pela secretaria do
sindicato. Ele diz que o balanço do
ano foi bastante efetivo tanto nas
paralisações do Hospital São José,
em São Vicente, quanto nas reivindicações dos médicos que atuam
em Praia Grande, além de diversos
assuntos locais. “Nossa exposição
na mídia mostra a nossa participação. O médico está mais unido e a
diretoria está aprendendo”.

A segunda secretária, Ana Paula
Moccellin, enfatiza o empenho da
diretoria. “A diretoria tem se esforçado para fazer valer os direitos do
médico. Este ano, foram batalhas
com planos e seguradoras de saúde, além das prefeituras”.
O segundo tesoureiro, Ricardo
Mehanna Khamis, ressalta a necessidade de mais engajamento por parte da categoria. “Mas, no geral, vejo
que o médico está mais consciente”.
Suplente da diretoria, Alberto Bedulatti Cardoso, conta que o papel
dele no Sindimed tem sido transmitir à diretoria as angústias e anseios dos colegas. “A classe médica
precisa se conscientizar da necessidade da representação sindical
para o fortalecimento da categoria”.

BALANÇO DA PRESIDÊNCIA
“A cada ano aprendemos um pouco mais a lidar com os desafios
e percebemos que o êxito das nossas batalhas está intimamente
ligado à união dos colegas. Este ano tivemos vários obstáculos e
conquistas, mas fomos perseverantes e assim continuaremos no
ano vindouro para mostrar a todos que os médicos da nossa Região tem voz e lutam pelos seus direitos”.
Octacílio Sant’Anna Júnior – Presidente
“Sabemos que no movimento sindical nada é fácil de ser conquistado. E com os médicos não é diferente. Cada ano que passa é uma
nova lição, um novo aprendizado. E tenho certeza de que com o
empenho de cada um de nós e com uma visão de coletividade, a
classe médica terá muitas conquistas, como vem ocorrendo no decorrer dos últimos anos”.
Marcelo Quinto – Vice-Presidente

Nossos leitores
R

ecebi o jornal do Sindimed relativo aos eventos comemorativos ao Dia do Médico e Inauguração da Galeria
de Fotos. Nada mais justo e necessário do que preservar
a memória de todos que lutaram e abriram espaços, em
diferentes épocas, para firmar o Sindimed como força representativa da categoria. Cumprimento os amigos da diretoria e colegas pela iniciativa. Da mesma forma, não
poderia ter sido mais justa a escolha do Dr. Felisberto Ser-

ra como Médico do Ano, exemplo de caráter, dignidade,
honradez profissional e competência. Sinto-me honrado
em poder privar de sua amizade, muito embora não nos
vejamos com a constância que gostaria, por atuarmos em
instituições diferentes. Isto, entretanto, não me impede de
admirá-lo e, apesar de pouco freqüentes, nossos encontros são sempre uma celebração à amizade.
Dr. Paulo Eduardo Novaes - Especialidade: Radioterapia

“Quando você anuncia
no Sindimed sabe
exatamente com quem
está falando.“
Anuncie!
departamento comercial:
Tel.: 13 3224.8633 / 9787.1763
SINDIMED
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Aniversariantes
de novembro e
dezembro fazem a
festa no Sindimed

SOCIAL

O médico Felisberto Serra
recebe o título de ‘Mérito Médico
2005’ do prefeito de Santos,
João Paulo Tavares Papa

Confira a retrospectiva dos principais fatos que marcaram o ano na luta pela classe médica.
FEVEREIRO
- Em assembléia realizada no dia 2 de
fevereiro os médicos da Região decidiram manter o atendimento às seguradoras de saúde por reembolso.
- Presidente do Sindimed participa de
reunião na Secretaria de Saúde de Santos sobre reestruturação na pasta.
- Sindimed fecha dissídio coletivo com
Sindihosp.

1- MARÇO: BAR BRAHMA

2- ABRIL: ASSEMBLÉIA

MARÇO
- Sindimed participa de debate sobre a
Lei do Ato Médico, na Associação dos
Médicos de Santos.
- Lazer: médicos vão ao Bar Brahma,
em São Paulo, em excursão promovida pelo sindicato. 1

O presidente do Sindimed, Octacílio
Sant’Anna Júnior, festejou mais um ano
de vida. Na foto, com a esposa Rose e
os filhos Vinícius (à esq.) e Murilo

O médico Celso S. Nogueira - ladeado
pelos dirigentes do Sindimed - é o novo
presidente da Sociedade de Anestesiologia
do Estado de SP para o biênio 2006/2007
Assessoria de Imprensa/Câmara de Santos

ABRIL
- Fundação Unimed inicia trabalhos na Unimed de Santos.
- Sindimed negocia melhores condições de trabalho e salários com a
Prefeitura de Santos. Realizada assembléia com categoria e o secretário de Saúde, Odílio Rodrigues. 2
JUNHO
- Em assembléia, médicos elencam piores planos de saúde da região e
reforçam atendimento às seguradoras por reembolso. Evento reuniu
principais lideranças desde o início do movimento pela CBHPM. 3
- Sindimed participa de discussão sobre o exame de proficiência para
formandos em Medicina, na Associação dos Médicos de Santos.

3- JUNHO: ASSEMBLÉIA - CBHPM

Os Moccellin aguardam a chegada
de mais um membro da família

Sócio do Sindimed, o médico Carlos
Henrique de Alvarenga Bernardes
(1º à esq.) recebe o título de “Cidadão
Santista” na Câmara Municipal de Santos

JULHO
- Sindimed tem êxito em ação de dissídio coletivo contra o Sindihosfil.
- Comissão Regional de Implantação da CBHPM se reúne com Blue Life
e Unidas.
AGOSTO
- Cooperados da Unimed aprovam
prorrogação dos trabalhos da Fundação Unimed.
- Cultura: excursão do Sindimed ao
‘Fantasma da Ópera’ é sucesso. 4
SETEMBRO
- Prefeito de Praia Grande, Alberto
Mourão, promete fim da taxa de lixo
séptico a partir de 2006.
- Dirigentes do Sindimed reivindicam fim
da mesma taxa no Guarujá em reunião
com o vice-prefeito Tucunduva Neto.

4- AGOSTO:
FANTASMA DA ÓPERA

4

nº 33

SINDIMED

5- OUTUBRO:
INAUGURAÇÃO GALERIA DE FOTOS

OUTUBRO
- Sindimed inaugura galeria de fotos
de Ex-Presidentes da entidade. 5
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