
Unir esforços em benefício do próximo. Esse é o ob-
jetivo de um trabalho em parceria, articulado pelo
SINDIMED, que está resultando em consultas oftal-

mológicas e doações de óculos, quando necessário, aos
alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Santos.

A idéia da parceria surgiu entre o presidente do SINDI-
MED, Octacílio Sant´Anna Júnior, e o da APAE-Santos, An-
tonio Augusto Branco de Correa.

Depois, Octacílio procurou a Santista Class Óptica
para colaborar na doação de óculos e teve êxito. "Abra-
çamos esta causa de imediato e colocamos cem óculos à
disposição. Participar de uma campanha dessas com to-
dos esses profissionais envolvidos, com a certeza de que
essas pessoas realmente necessitam dos óculos e, por
alguma razão, nunca tiveram acesso a eles, é muito gra-
tificante. Para a Santista Class, o reconhecimento da
história e credibilidade da empresa pelo SINDIMED e as
demais entidades é motivo de orgulho", conta o proprie-
tário, Márcio Groegel.

Em relação ao atendimento médico, o SINDIMED viabili-
zou o trabalho por meio do diretor e médico oftalmologista,
Antônio Luiz Moreira Filho. Ele atende no Lar das Moças
Cegas (LMC), em Santos. O LMC forneceu a estrutura física
(consultório) e de recursos humanos (os médicos - Antônio
Luiz Moreira Filho e Luiz Antônio Sanches Cipriano).

O presidente da APAE, Antonio Augusto Branco de Cor-
rea, está feliz com o resultado. "As pessoas são carentes e
precisam de ajuda. Esta parceria é de grande valia e suma
importância para nós. Agradeço a oportunidade de partici-
par deste projeto".

Thomaz Carvalho da Silva, 12 anos, já passou pela con-
sulta. A mãe dele, Maria Aparecida, ficou satisfeita com o
trabalho. “Gostei muito. Para nós é uma boa. Espero que
esta parceria seja ampliada para outras especialidades”.

Presidente do SINDIMED, Octacílio Sant´Anna Júnior, re-
força a importância da parceria. "O sindicato também pre-

cisa trabalhar o lado social, ajudando as pessoas da comu-
nidade. Estamos satisfeitos com os resultados e com o em-
penho de todos os envolvidos neste trabalho".
Como funciona?

O público atendido é formado de portadores de síndro-
me de down, de ambos os sexos, desde crianças ainda em
fase de alfabetização até adultos.

A APAE Santos encaminha os pacientes para consulta
no Lar das Moças Cegas. Caso haja necessidade de con-
fecção de óculos, o paciente é encaminhado à Santista
Class Optica.
Trabalho científico

Segundo Moreira, como seria muito difícil ter essa popu-
lação reunida para fazer um estudo, ele e Sanches decidiram
utilizar este trabalho social para elaborar um estudo científi-
co. O objetivo é identificar as patologias oculares em comum
neste grupo. Por isso, houve a necessidade de autorização
dos pais e o estudo será publicado posteriormente.

Sindimed viabiliza trabalho social e
científico com alunos da APAE de Santos
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Muitos jornalistas entram em contato com a Asses-
soria de Comunicação do SINDIMED na procura por pro-
fissionais de diversas especialidades.

A fim de facilitar o trabalho da Imprensa e aproxi-
mar a relação entre médico, mídia e comunidade, dis-
ponibilizamos, no site do sindicato, um espaço aos só-
cios do SINDIMED interessados em deixar seu contato à
disposição da mídia.

Como proceder?
Os sócios devem enviar os seguintes dados: nome

completo; número do CRM; breve currículo (no máximo
três linhas); especialidade; cidades onde atua; assun-
tos que domina e formas de contato (telefones e e-mail)
para o e-mail: <imprensa@ sindimedsantos.org.br>

Importante
É importante lembrar que este serviço é exclusivo aos

sócios do SINDIMED. Os médicos que disponibilizarem seus
dados devem estar cientes de que seu nome está publico
neste site, ou seja, qualquer pessoa pode ver.

 Site do SINDIMED oferece serviços

O SINDIMED tam-
bém não se responsa-
biliza por eventuais
problemas de contato
e/ou entrevista entre o
médico e o jornalista.

O serviço tem ape-
nas o caráter de con-
tribuir na pesquisa e
perfil da fonte deseja-
da pela Imprensa e pos-
sibilitar ao médico di-
vulgar informações pertinentes à saúde.

Denúncias
O canal de denúncias pode ser utilizado por médicos –

sócios ou não do SINDIMED – e pela comunidade sem a ne-
cessidade de identificação.

O objetivo é receber e apurar denúncias sobre a saúde
pública na Baixada Santista e nos convênios que atendem
à região. O link do serviço está na home page.

Os dirigentes do SINDIMED se reu-
niram com o presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Santos, Rober-
to de Moura.

Em pauta estavam os problemas
da saúde pública na cidade. Durante
a reunião, os dirigentes do sindicato
explicaram as dificuldades enfrenta-

Conselho de Saúde no SINDIMED
das pela classe médica, como a fal-
ta de um plano de carreiras, a baixa
remuneração e as condições de tra-
balho, muitas vezes precárias.

Moura prometeu apoio às reivin-
dicações dos médicos no Conselho
de Saúde.

Moura (sentado à esq.) com dirigentes do SINDIMED Parceria viabiliza consultas aos alunos da Apae
no Lar das Moças Cegas
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Site do SINDIMED

Entre as facilidades estão o cadastro de médicos
na Imprensa e canal de denúncias



Parabéns, Médicos!
E que venha a nova geração!

Mais um Dia do Médico se aproxima. E o
dia 18 de outubro será comemorado
com muita alegria e entusiasmo em

nossa região, especialmente na cidade de San-
tos, quando o SINDIMED estará unido com a
Associação dos Médicos de Santos (AMS) na
festa de confraternização da categoria, na
sede da AMS.

A parceria das entidades na realização deste
evento reafirma a união em prol do médico.

Ambas as entidades ficarão felizes de rever
os colegas que ajudaram a construir a história
da categoria na Baixada Santista e também as
gerações jovens, futuras promotoras das come-
morações alusivas à comunidade lucana e
batalhadoras nas soluções dos anseios da comu-
nidade médica.

Por isso, esperamos todos para que possamos
celebrar intensamente esta profissão tão digna
que é ser médico.

Muitos podem pensar: “Digna? Se a cada dia so-
mos considerados os algozes dos problemas da saú-
de pública? Digna? Se não somos remunerados a
contento? Digna? Se cada anseio da classe médica

vira uma batalha que parece não ter mais fim?”
Mas para aqueles que assim pensam, reafirmo:

Digna sim, porque o povo está começando a com-
preender que as deficiências na saúde pública são
frutos de uma política de Governo ineficaz na ges-
tão da saúde. E a população já está ficando ao
nosso lado.

Digna sim, porque nossa resistência em sucum-
bir às propostas dos baixos salários oferecidos prin-
cipalmente pelo Poder Público está forçando os
gestores a reavaliarem sua conduta.

Digna sim, porque a vitória não chega do dia
para a noite, mas o importante é que ela aconte-
ce. E é assim para todos.

Digna sim porque com todas as dificuldades acor-
damos a cada dia e realizamos nosso trabalho fa-
zendo o melhor possível, muitas vezes em condi-
ções adversas.

Digna sim, porque a gratidão de um paciente, o
seu testemunho de carinho por nós em cada ato
médico, em cada alívio da dor é a razão de seguir-
mos nossa jornada adiante com otimismo.

FELIZ DIA DO MÉDICO!
A diretoria

Editorial

Caro colega médico,

Curtas

Novos Sócios
Parabenizamos os novos associados do Sindimed e damos boas-vindas para:
Eliane Moraes, Mayalu de Carramillo Going e Fernando Antônio Lemos da Costa. Faça você também

parte do nosso time! Entre em contato conosco pelo telefone 3223-8484 ou acesse o <www.sindimed
santos.org.br> e conheça as vantagens de ser sócio do Sindimed.

Doações
O Sindimed mantém em cará-

ter permanente a arrecadação de
roupas, alimentos e itens de hi-
giene pessoal na sede da entida-
de. O material arrecadado é doa-
do às entidades da região. As
doações podem ser feitas de 2ª
a 6ª, das 9h às 18h. Você tam-
bém pode enviar um e-mail su-
gerindo uma entidade para ser
beneficiada: <sindimedsantos@
sindimedsantos.org.br>.
Contribuição Sindical

Se você ainda não recebeu o
boleto da contribuição sindical
entre em contato com o Sindimed
pelo telefone 3223-8484, de 2ª
a 6ª, das 9h às 18h. O pagamen-
to é obrigatório para todos os

médicos, independente da filiação
ao sindicato. A quitação da con-
tribuição é a única prova que
você é médico atuante.
Médico em pauta

Sócios do Sindimed que exer-
cem trabalho voluntário, acadê-
mico ou foram agraciados com
algum prêmio favor entrar em
contato com a Assessoria de Co-
municação pelo e-mail <impren
sa@sindimedsantos.org.br>.
Atualização de e-mail

O Departamento de Comuni-
cação do Sindimed também soli-
cita que os médicos mantenham
seus e-mails atualizados para re-
ceberem as notícias da entidade.
O e-mail deve ser enviado junta-
mente com o nome do médico e
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especialidade para <imprensa
@sindimed santos. org.br>.
Novo convênio

A Microcamp Guarujá é a
nova conveniada do SINDIMED.
Sócios do sindicato e depen-
dentes de primeiro grau têm
direito a descontos especiais
em vários cursos de informá-
tica, que variam de 15 a 26%.
Para usufruir do benefício é
preciso apresentar na escola
carta expedida pelo SINDIMED
comprovando a filiação à en-
tidade e estar em dia com o
pagamento das mensalidades
do sindicato. A Microcamp fica
à Rua Montenegro, 408, Cen-
tro, Guarujá. Tel.: 3355-7122
ou 3882-5723.

Sindimed é o informativo oficial do Sindicato dos Médicos de
Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Sede
própria: Avenida Conselheiro Nébias, 628, cj.51 - Santos - SP.
Cep: 11045-002 - Tel/fax: 3223.8484.
DIRETORIA: Presidente: Octacílio Sant’Anna Junior; Vice-
Presidente: Marcelo Miguel Alvarez Quinto; 1º Secretário:
Luiz Alberto Vieira dos Santos Júnior; 2º Secretário: Renauld
Teofilo Bellegard Filho; 1º Tesoureiro: Pedro Gaido Filho; 2º
Tesoureiro: Ricardo Mehana Khamis; Diretor Assistencial:
Luiz Arnaldo Garcia. SUPLENTES DA DIRETORIA: Ana
Paula Nassar Moccellin, Fernando Antonio Y. Shinyashiki,
Jaqueline de Toledo Bonugli, Alvaro Norberto Valentin da Silva,
Gilberto Siqueira, José Cláudio Correa Leite e Helder Cyrillo
Guimarães da Silva. CONSELHO FISCAL: Efetivos: Luiz
Carlos Ferreira da Silva, Alberto Bedulatti Cardoso e Raimundo
Viana Macedo; Suplentes: Itiberê Rocha Machado, Helio da
Costa Marques e Marcos Ferreira de Machado. FEDERAÇÃO
DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO (FEMESP):
Representantes: Evandro Soares  e Antonio Joaquim Ferreira
Leal; Suplentes a Representantes: Antonio Luiz Moreira Filho
e Gilberto Simão Elias.
JORNALISTA RESPONSÁVEL/FOTOS: Verônica Mendrona
- MTB 31.417 (cel.: (13) 9106.6755). PUBLICIDADE: Cyntia
Moran  (cel.: (13) 7807.5296 - I.D.  129*2277). PROJETO
GRÁFICO: Paulo Pechmann. PRODUÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/
ADMINISTRAÇÃO: Comunnicar Editora (tel.: (13) 3224.8633).
IMPRESSÃO: Everest Gráfica. Tiragem: 3.500 exemplares.

Jornal do SINDIMED de cara nova
O jornal do SINDIMED está com novo visual gráfico. A escolha do

novo tipo de letra deixou o informativo mais moderno. O uso de
novos recursos gráficos como o tom degradê e maior utilização dos
espaços em branco propiciam mais agilidade e leveza à leitura.



D idática e esclarecedora.
Essa foi a tônica da pa-
lestra proferida pelo mé-

dico e diretor do SINDIMED, Álva-
ro Norberto Valentin da Silva, so-
bre a NR 32, norma regulamen-
tadora de segurança e saúde no
trabalho em estabelecimentos
de assistência à saúde.

As diretrizes da NR-32 abran-
gem desde hospitais, clínicas,
ambulatórios até consultórios
médicos que tenham no mínimo
um funcionário.

A norma aponta as medidas de
proteção que o estabelecimento
deve adotar para que os profissio-
nais exerçam sua atividade com
segurança na utilização de pro-
dutos químicos ou situações que
ofereçam outros tipos de riscos
aos trabalhadores.

Público esclareceu dúvidas sobre
segurança e saúde do trabalho

Palestra sobre NR-32
abre Coquetel de Idéias

Indica ainda que o emprega-
dor deve capacitar seus trabalha-
dores e registrar todos os treina-
mentos e cursos, acompanhando
e avaliando os resultados.

A NR-32 vigora desde o último
dia 1 de abril, portanto, já é pas-
sível de fiscalização e multa. “A
princípio, os fiscais estão atuan-
do mais com caráter de orienta-
ção do que aplicando multas. Mas
vale ressaltar que eles podem
multar. Por isso é importante que
os colegas se familiarizem com a
norma. Todos devem adotar os
procedimentos para se salvaguar-
darem de problemas futuros”,
alerta Silva.

O conteúdo da exposição está
no site do SINDIMED: <www.sindi
medsantos.org.br> (link Coque-
tel de Idéias).

OCoquetel de Idéias nas-
ceu com a proposta de
intensificar a participa-

ção da classe médica e dos estu-
dantes de Medicina na entidade
discutindo assuntos variados,
como Medicina, Direito, Comu-
nicação, Marketing, Cultura etc.

O projeto trará um tema espe-
cial sempre na última quarta-feira
de cada mês, às 20 horas.

É uma ocasião para que os co-
legas médicos possam reforçar
seus vínculos encontrando ve-
lhos amigos e fazendo novas ami-
zades. Participe!

Entrada grátis
A entrada é gratuita, mas

quem quiser pode colaborar do-
ando um quilo de alimento não
perecível, que será encaminha-
do às instituições da região.

As inscrições devem ser fei-
tas antecipadamente pelo tele-
fone 3223-8484. O SINDIMED fica
à Avenida Conselheiro Nébias,
628 cj. 51.

Agenda e sugestões
Os temas das palestras serão

informados por meio deste jor-
nal; do site do SINDIMED <www.
sindimedsantos.org.br>; dos car-
tazes espalhados pelos hospi-
tais, clínicas e prédios de con-
sultórios e dos e-mails cadastra-
dos na Assessoria de Comunica-
ção do sindicato.

Se você ainda não se cadas-
trou no mailing virtual mande
seu e-mail com nome e especia-
lidade para <imprensa@sindime
dsantos.org.br>. Você também
pode mandar para este endere-
ço eletrônico sugestões de te-
mas e palestrantes.

Coquetel de Idéias

Dia: 26/09 – 20h
Aposentadoria e Previdência na
Prefeitura de Santos
Anamara Simões Martins (presi-
dente do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos Mu-
nicipais - Iprev) e Edgard Mendes
Baptista Júnior (secretário muni-
cipal de Administração)

Dia: 31/10 – 20h
Médico e Imprensa: dicas para
uma relação saudável

Verônica Mendrona - Assesso-
ra de comunicação do SINDI-
MED (jornalista, especialista
em Planejamento Estratégico
da Comunicação)

Dia 28/11 – 20h
Qualidade de Vida do Médi-
co - Gestão Pessoal de Saúde
Rubens Amaral, médico nefro-
logista e especialista em hi-
pertensão.

O médico Álvaro Norberto ressaltou os principais itens na norma
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Cada vez mais, o SINDI-
MED tem sido convida-
do para fazer parte de

eventos na sua base sindical.
Isso mostra o respeito e a cre-
dibilidade da entidade em toda
a Baixada Santista.

Fórum Cremesp
O SINDIMED esteve presen-

te na mesa de debates do I
Fórum do Exame do Cremesp,
na noite do último dia 16 de
agosto, no Campus II da Fun-
dação Lusíada,e foi convidado
pelos estudantes de Medicina.

“Fico feliz de ver os alunos
promovendo debates sobre a
profissão e saber que o SINDI-
MED já é reconhecido pela fu-
tura geração de médicos como
entidade aliada à categoria”,
conta o presidente do SINDIMED,
Octacílio Sant´Anna Júnior.

O evento tratou de questões
relacionadas ao exame que
avalia os sextanistas e recém-
formados dos cursos de Medi-
cina do estado de São Paulo.
Participaram do fórum o vice-
presidente Marcelo Quinto e o
primeiro-secretário do SINDI-
MED, Luiz Alberto Vieira dos
Santos Júnior.

Direito Médico
As questões jurídicas que

envolvem os profissionais da
saúde e os usuários do siste-
ma foram debatidas na 1ª Jor-
nada de Direito Médico da Bai-
xada Santista, entre os dias 14
e 16 de agosto, auditório da

SINDIMED participa de
diversos eventos na região

Unimes, em Santos.
O SINDIMED esteve no evento

que reuniu juízes, promotores,
autoridades médicas e profissio-
nais que acumulam a formação
em Medicina e Direito.

O diretor do SINDIMED e presi-
dente da Unimed Santos, Raimun-
do Macedo, fez parte da mesa
de abertura. Ele considera fun-
damental a discussão do tema.
“Partilhamos da convicção de que
o bom exercício da Medicina e a
boa relação médico-paciente re-
presentam sempre o melhor ca-
minho e traduzem práticas que
devem ser cotidianas. No entan-
to, as questões jurídicas envol-
vendo essa delicada relação exis-
tem e precisam ser debatidas”.

Saúde Ocupacional
Já nos dias 24 e 25 de agosto,

o SINDIMED marcou presença no
Seminário de Saúde Ocupacional
com o vice-presidente Marcelo
Quinto. O evento, promovido pela
Direção Regional da Associação
Paulista de Medicina do Trabalho,
aconteceu na sede da Associação
Comercial de Santos.

Durante os dois dias do evento,
cerca de 60 participantes puderam
ouvir e discutir os novos rumos da
especialidade com renomados espe-
cialistas não apenas da região, mas
também do estado de São Paulo.

Saúde mental, assédio moral,
a informática como ferramenta
de elaboração e gestão foram al-
guns dos temas debatidos.

O vice-presidente do SINDIMED, Marcelo Quinto (5° da esq. para dir.)
marca presença no evento sobre saúde ocupacional

Divulgação

O presidente do SINDI-
MED, Octacílio Sant´Anna Jr.
participou de audiência com
o prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa. Na pau-

Reunião com Papa
ta estava a reivindicação por
melhorias no salário. “O pre-
feito vai aumentar o salário dos
plantonistas, cerca de 210 co-
legas. Agora queremos que a

melhoria seja estendida a to-
dos os médicos que atuam na
rede municipal”, declara Octa-
cílio Sant´Anna Jr.
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M édicos, dirigentes
sindicais, profissio-
nais da Imprensa e

assessores de comunicação de
sindicatos de médicos de di-
versas regiões do Brasil parti-
ciparam da terceira edição do
´Seminário Nacional de Inte-
gração Médico/Mídia´, na
sede do Cremerj, no Rio de
Janeiro, no dia 10 de agosto.

O evento, promovido pela
Federação Nacional dos Médi-
cos (FENAM), tem como ob-
jetivo discutir as práticas de
comunicação do médico e dos
sindicatos com a Imprensa.
Durante essa ocasião, é possí-
vel conhecer com mais profun-
didade as particularidades de
cada região e as alternativas
adotadas para simplificar e
melhorar a relação entre mé-
dico e mídia.

Neste ano, o seminário
proporcionou maior integra-
ção entre assessores de sin-
dicato, médicos e líderes das
entidades, pois todas as me-
sas de debates foram repre-
sentadas por estes profissio-
nais. Desta forma, cada um
teve a chance de contar suas
experiências e desafios.

O evento abordou as expe-
riências dos sindicatos médicos
na produção de jornais, revis-
tas, sites, programas de rádio
e televisão, além do trabalho
das assessorias de imprensa.

Na abertura do seminário,

o presidente da FENAM, Eduardo
Santana, falou da importância do
evento na criação de uma inter-
face com uma categoria impor-
tante que é a dos jornalistas.

“Nós, médicos e jornalistas,
temos de nos relacionar da me-
lhor forma possível. A socieda-
de vive um conflito na defesa
da vida. Vemos-nos atores da
mídia dentro de um noticiário
que mostra a desqualificação da
vida na sociedade brasileira.
Não podemos ser cúmplices de
um sistema que agride a digni-
dade dos usuários. Por isso, a
categoria médica se levanta,
não porque estivesse acomoda-
da e sim porque cansou de fi-
car de cócoras atendendo paci-
ente deitado no chão de um
hospital. A parceria com a mí-
dia é importante na criação de

condições para que a população
decida sobre as prioridades”,
enfatizou Santana.

A jornalista do SINDIMED, Ve-
rônica Mendrona, reforçou a im-
portância da profissionalização na
área de comunicação das entida-
des médicas; da politização dos
médicos, dos jornalistas e asses-
sores de Imprensa, na busca nos
bancos de dados públicos das es-
tatísticas da saúde no Brasil.

“Hoje, é possível conhecer a
realidade da saúde de qualquer ci-
dade do Brasil pela internet, inves-
timentos municipais, estaduais e
federais. São dados oficiais que nos
auxiliam e garantem maior credi-
bilidade na elaboração de uma pau-
ta ou artigo que enviamos à Im-
prensa. Mas é claro que é preciso
saber analisar a informação den-
tro de um contexto”.

SINDIMED participa de seminário
sobre médico e mídia

O evento, realizado pela terceira vez, é promovido pela
Federação Nacional dos Médicos (FENAM)

 A jornalista do SINDIMED, Verônica Mendrona, participa de debate sobre a revista da FENAM

Social
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As ações julgadas na 3ª Vara do Trabalho de
Guarujá, referente à ação de cumprimento
 de dissídio coletivo de 2003 a 2006 dos mé-

dicos contra a Sociedade Santamarense (mante-
nedora do hospital Santo Amaro) foram julgadas
parcialmente procedentes.

O único fato em fase de recurso refere-se à base
de cálculo do adicional de insalubridade, pois a juí-
za considera que a base de cálculo deste adicional
deve recair sobre o salário mínimo.

Porém, o departamento jurídico do Sindimed ex-
plica que o Tribunal de Justiça do Trabalho tem enten-

Ações do Santo Amaro

Luís Cláudio Marrochi com a esposa e filha

Turma reunida no churrasco de aniversariantes
do mês no SINDIMED

Médicos e dirigentes do SINDIMED
em momento de descontração

Aniversariantes brindam momento especial

dimento diferente e considera correta a aplicação
da base de cálculo sobre o salário da categoria.

As ações com êxito têm ampliado o alcance
em função da relação laboral  e dos valores sala-
riais, uma vez que os salários estão congelados
no valor de R$ 2.499,99 desde 2002, quando, na
realidade, deveriam alcançar o valor de R$
3.017,54 com os aumentos dos dissídios, incidin-
do os reflexos das diferenças nas horas extras,
férias, fundo de garantia, adicional de insalubri-
dade e outras incidências mais, a ser apurado
tudo em liquidação de sentença.

Érica Scadelai

O presidente do SINDIMED, Octacílio Sant´Anna
Jr. e a diretora Ana Paula Nassar Moccellin assisti-
ram a palestra Desafios da saúde no Brasil proferi-
da pelo médico e ex-governador de SP, Geraldo

PPPPPalestra com Alckminalestra com Alckminalestra com Alckminalestra com Alckminalestra com Alckmin
Alckmin, na Santa Casa de Santos. “Foi interes-
sante. Ele abordou temas como a CPMF, a EC-29 e
outros assuntos de interesse da classe médica”,
conta Octacílio Sant´Anna Jr.
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