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O Sindicato dos Médicos de San-
tos e Região (SINDIMED) e o Sindica-
to dos Odontologistas de Santos e
Região (SINDODON) estiveram reuni-
dos no último dia 25 de janeiro com o
prefeito de Cubatão, Clermont Silveira
Castor reivindicando o pagamento
das produtividades da verba SUS atra-
sadas, referentes ao período de agos-
to de 2004 a outubro de 2005.

Médicos da Prefeitura de Cubatão já
podem receber atrasados da verba SUS

Ambos os sindicatos entregaram ao
prefeito cópias dos ofícios enviados em
2007 pelo SINDIMED e SINDIODON com
a mesma reivindicação. O prefeito dis-
se que desconhecia o fato e, imediata-
mente, convocou os secretários da Saú-
de, Administração e Finanças que, em
comum acordo, elaboraram a forma
para efetuar os pagamentos.

Os médicos e dentistas com direito

ao recebimento desses atrasados de-
vem assinar individualmente um re-
querimento que deve ser protocolado
na Prefeitura de Cubatão para dar iní-
cio ao processo.

Em seguida, todos tomarão ciência
oficialmente dos seus créditos por meio
de uma planilha apresentada pelas respec-
tivas chefias, e devem assinar, caso este-
jam de acordo com o valor apresentado.

De olho no ano eleitoral, o SINDIMED está lançando
um novo projeto para 2008. É o Plano Diretor de
Saúde Regional 2008.

O objetivo é elaborar diretrizes para a saúde regional e
específica para cada cidade da base territorial do SINDI-
MED do ponto de vista dos médicos e da sociedade.

“Estamos em ano de eleições municipais e queremos
que os candidatos tenham compromisso com a classe mé-
dica e a saúde pública da Baixada Santista. Estamos can-
sados de promessas sem resultados práticos. Por este mo-
tivo vamos chamar os colegas médicos e a sociedade para
esta discussão. O médico não pode mais ficar de camarote
nesta situação; precisa se impor”, conta o presidente do
SINDIMED, Octacílio Sant´Anna Júnior.

A ação será feita em conjunto com a diretoria, assessoria
de comunicação, departamento jurídico e de informática.

Conselho
Para organizar os trabalhos, o SINDIMED está formando

uma comissão com três membros da diretoria do sindicato
para compor o chamado “Conselho do Plano Diretor 2008”.

SINDIMED elabora Plano
Diretor de Saúde Regional 2008

A Comissão visitará as unidades de saúde mais críticas
da base territorial do sindicato.

A iniciativa inclui ainda um curso vip sobre a situação
da saúde regional à diretoria do SINDIMED a fim de dar
embasamento na elaboração de propostas. Esta comissão
vai elaborar uma pesquisa que estará disponível em breve
no site do SINDIMED (www.sindimedsantos.org.br).

Nas próximas semanas o site do SINDIMED também terá
espaço para médicos e usuários do SUS para colher depoimen-
tos, reclamações e sugestões sobre a saúde pública regional.

A campanha também será divulgada na mídia regional.

Relatório
O resultado das pesquisas estará no relatório conclusi-

vo com propostas de ações na saúde púbica regional, com
publicação do Plano Diretor no site e jornal do SINDIMED. A
imprensa regional também receberá o relatório.

Segunda etapa
A segunda etapa dos trabalhos terá início no segundo

semestre quando o SINDIMED trará os candidatos para de-
bater propostas na sede do sindicato.

Contribuição sindical 2008
Caro médico, se você não recebeu

o boleto da contribuição sindical
2008, entre no site do SINDIMED
(www.sindimedsantos. org.br) e
siga as instruções para imprimir o
boleto no valor de R$114,00.

A quitação do débito pode ser
feita em qualquer banco até o ven-
cimento – dia 29/02. Após esta
data, o mesmo poderá ser pago
somente nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal.

O valor não poderá ser pago na
sede do SINDIMED, seja até o ven-
cimento ou após o prazo. Qualquer
dúvida, entre em contato com o
SINDIMED, de segunda à sexta-

feira, das 9h às 18h, pelo telefone
3223-8484 ou e-mail <sindimedsan
tos@sindimed santos.org.br>.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL:
Imposto é obrigatório!

O pagamento da contribuição sin-
dical integra as obrigações profissio-
nais do médico. Ela é responsável pela
regularidade do exercício da sua ati-
vidade e é  devida por todos os inte-
grantes da categoria, independente de
sua filiação ao sindicato.

É imposto compulsório de caráter
obrigatório e o não pagamento  implica
em suspensão do exercício profissional
até a devida quitação dos valores.

O SINDIMED tem por obrigação

informar os órgãos fiscalizadores even-
tual falta de pagamento do imposto sin-
dical, para que estas iniciem os proce-
dimentos administrativos.

O SINDIMED esclarece ainda, que a
falta de pagamento desta obrigação
gera ao sindicato legitimidade para
propositura de Ação Executiva e as-
sim, por meio de cobrança judicial,
obter o cumprimento da obrigação.

A contribuição sindical fortalece a
entidade sindical permitindo que o
SINDIMED seja mais atuante.

Fortaleça nossa categoria e fique
em dia com a contribuição sindical!
Caso tenha efetuado o débito, descon-
sidere este aviso.

Qualidade de vida

Muita gente pensa que a qualidade das férias está diretamente relacio-
nada à quantidade de dinheiro que se está disposto a gastar. Isto nem sem-
pre é verdade.

Dr. Executivo e seu Motorista vão tirar férias. Dr. Executivo, 45 anos,
diretor de uma grande multinacional, casado e pai de dois adolescentes,
embarca, com sua família, num vôo à Europa. Destino: Côte d'Azur, litoral
sul da França, no Mar Mediterrâneo.

Seu Motorista, 35 anos, casado e pai de quatro filhos, viaja com sua família,
na sua Brasília verde, direto para uma outra Côte d'Azur, costa azul, nossa Orla
Azul, a nossa Costa da Mata Atlântica, mais precisamente, as praias de nossa
linda Santos.

Posso afirmar que nem o lugar nem a “grana” são as coisas mais
importantes para umas férias deliciosas. Com certeza, Dr. Executivo vai
se hospedar num maravilhoso hotel de frente para o mar azul do Medi-
terrâneo. Vai alugar um carro fantástico. Sua família gastará nas luxuo-
sas butiques e freqüentará os melhores restaurantes. E, lógico, conhece-
rão lugares deslumbrantes.

Mas, nosso Motorista, com pouco dinheiro, muita criatividade e disposi-
ção aproveitará tudo que nossa Orla oferece e não vai ficar atrás. Eles vão
curtir o maior jardim do mundo, passear de bicicleta pela orla, praticar
esportes nas areias da praia e fazer lindos castelos com as crianças. Depois,
descansar no banco da praia e tomar um coco gelado olhando o mar.

Nosso Motorista vai desfrutar também do apaixonante ambiente de uma ma-
nhã na orla santista, curtindo a deliciosa brisa de uma manhã de verão ou um
lindo pôr-do-sol apreciando os transatlânticos que deixam o porto saudando san-
tistas e turistas. Tudo isso regado a muita música ambiente nas barracas monta-
das pela praia. Gente que ama, dança e canta. Gente que encanta.

Assim, nosso Motorista, sua família, sua Brasília e seu jeito santista de
ser aproveitam as férias e o que a Orla de Santos tem de bom. Tudo isso
com baixo custo e alta qualidade de vida.

Um saudável e fraterno abraço,
Rubens Amaral

Dr. Executivo e
seu Motorista

O SINDIMED, por meio da dire-
tora Ana Paula Nassar Moccellin,
participou de reunião no último dia
21 de janeiro com dirigentes da
Dersa para tratar da prioridade
médica na travessia das balsas no
litoral paulista.

Também participaram da reunião
representantes do Ana Costa Guaru-
já, Hospital de Bertioga e Secretaria
de Saúde de Guarujá.

Ficou deliberado que os hospitais
e prontos-socorros deverão fazer uma
listagem dos médicos plantonistas da
emergência e laboratórios constando
nome, veículo, CRM, dia e horário do
plantão e o sentido da travessia.

Foi concedida uma tolerância de
uma hora antes e uma hora depois do
horário previsto do plantão para a pas-
sagem dos médicos.

Caso haja necessidade de qualquer
alteração, os hospitais deverão en-
viar fax para o telefone (13) 3358-2739
– ramal 224.

Ficou acertada também a passagem
de um chefe técnico de cada setor de
emergência de cada hospital a qual-
quer hora.

No caso de abuso por parte dos
médicos, o órgão requisitante será
notificado. Em caso de reincidência
será cortada a prioridade.

Confira o acordo
para prioridade
médica na travessia
de balsas
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Caro colega médico,
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É comum ouvir que no Brasil o
 ano só começa, de fato, após

o Carnaval. Sabemos que esta não
é a máxima para a maioria, prin-
cipalmente para a classe médica,
sobrecarregada de trabalho e
exaustivos plantões.

De qualquer forma, a época de
festa acabou. A ordem, agora, é
arregaçar as mangas e retomar a
chamada “vida normal”.

Devemos ter em mente que
este ano é especial e decisivo
para nós em razão das eleições

municipais que ocorrem no próximo
mês de outubro.

É tempo de começar a unir forças
para garantir compromissos com os
futuros prefeitos e vereadores. Isto é
possível sim!

Já alertei aqui, em outras oca-
siões, sobre a necessidade da união
da nossa categoria. Insisto neste as-
sunto, pois não adianta ficar somente
reclamando pelos corredores dos hos-
pitais e prontos-socorros sem coope-
rar para propor soluções.

Já é hora de deixar a vaidade e per-
ceber que o médico é trabalhador sim;
raros são os colegas que ainda conse-
guem manter os padrões de vida das
chamadas épocas áureas da Medicina.

Criticar é fácil, colaborar pode pa-
recer difícil, mas não o é! Assim como
nós temos tempo para trabalhar e
para o lazer, podemos arrumar pelo
menos, uma hora por semana para
pensar onde e como estamos e aonde
queremos chegar.

22

O projeto Coquetel de Idéias re-
começa este ano com força total. A
primeira palestra será no dia 26 de
março, às 20 horas, com o tema
Médico, plano de saúde e pa-
ciente – até aonde vai a respon-
sabilidade de cada um?, com o
advogado especialista em Direito do
Consumidor, Ranieri Cecconi Neto.

A entrada é gratuita, mas quem
quiser pode colaborar doando um
quilo de alimento não perecível.

Palestra aborda relação entre médico,
planos de saúde e pacientes

Inscrições antecipadas pelo telefo-
ne 3223-8484. O SINDIMED fica à Ave-
nida Conselheiro Nébias, 628 cj. 51.
 Coquetel de Idéias

A palestra faz parte do projeto Co-
quetel de Idéias, que traz uma pales-
tra sempre na última quarta-feira de
cada mês. A iniciativa visa fomentar
a participação da classe médica na en-
tidade discutindo assuntos variados,
como Medicina, Direito, Comunicação,
Marketing, Cultura etc.

Licença-prêmio e férias recebidas em
dinheiro não devem entrar no cálculo do IR

O departamento jurídico do Sindi-
med informa a existência de um

decreto que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e adminis-
tração do Imposto de Renda e proven-
tos de qualquer natureza, excluindo
para cômputo do rendimento bruto a
indenização da licença-prêmio.

O decreto não prevê o recolhimen-
to do imposto de renda sobre licen-
ça-prêmio não gozada, recebida em
dinheiro. A regra também é válida
para férias indenizadas em razão de
não terem sido gozadas por necessi-
dade de serviço.

Atos declaratórios interpretativos
da Secretaria da Receita Federal, da
Procuradoria e pareceres estabelece-
ram que os delegados e inspetores da
Receita Federal deverão rever o ofício
dos lançamentos referentes ao imposto
sobre a renda incidente aos valo-
res pagos (em pecúnia) a título de

licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade de serviço, a trabalhado-
res em geral ou a servidores públicos.

O Judiciário cristalizou o entendi-
mento através de duas súmulas do
Superior Tribunal de Justiça.

“É simples o entendimento do Ju-
diciário, em suas decisões, unânimes,
pois consideram que o fato do benefi-
ciário de abonos-assiduidade, férias
e licenças-prêmio, convertidas em di-
nheiro, não impede o gozo da isenção
do imposto de renda. Todos esses di-
reitos que o trabalhador não usufruiu
durante a vigência do contrato não se
transformam em salário ou ganho de
capital quando são convertidos em di-
nheiro”, afirmou a ministra Eliana
Calmon, relatora de um dos inúmeros
recursos contra os recolhimentos de
IR referentes, em sua maioria, às ver-
bas recebidas por trabalhadores de
empresas públicas.

Portanto, os médicos na base
territorial do Sindimed, que traba-
lham em empresas públicas ou pri-
vadas, e que tenham recebido em
dinheiro suas férias e licenças-prê-
mio, bem como abonos assiduida-
de podem requerer a isenção.

“Se o valor foi cobrado, é pos-
sível promover medidas para a
recuperação do mesmo devida-
mente corrigido. Talvez até mes-
mo com um reparo de ordem ma-
terial e moral, em função da pu-
blicidade das normas e decisões
que tratam da questão”, conta o
advogado do Sindimed, José Fran-
cisco Paccillo.

Interessados na reposição dos
valores indevidamente desconta-
dos devem agendar horário com o
departamento jurídico, na sede do
Sindimed. O plantão funciona se-
gundas e quintas, das 13h às 15h.

Cadê a classe médica da nossa re-
gião que, em tempos atrás, era dis-
posta e ativa? Vocês sabem o quanto
são formadores de opinião, pelo res-
peito e credibilidade que conquistaram
com a dedicação e profissionalismo aos
pacientes nossos de cada dia.

A matéria de capa desta edição, por
exemplo, mostra o nosso projeto para
este ano, durante o qual queremos que
você participe enviando sugestões,
comparecendo ao SINDIMED. O espa-
ço também está aberto para que os
candidatos mostrem suas propostas
para a área da saúde.

Peço ainda para que participem do
debate político dos municípios onde
residem e trabalham, comparecendo
às reuniões e exercendo nosso papel
de cidadãos que somos.

Desculpem o desabafo.
Um grande abraço.
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Doações
A Casa do Sol, mantida pelo Asilo de

Inválidos de Santos, aceita doações de
material de higiene, alimentos e móveis.
A casa cuida de pessoas a partir de 60
anos. Atualmente presta atendimento a
cerca de 100 idosos. Os moradores da

Casa do Sol também recebem visitas dia-
riamente, das 15h às 17h. O local tam-
bém dispõe de serviço de coleta. Infor-
mações: 3258-5100. Visite o site
<www.casadosol santos.org.br>.
Cadastro

O Sindimed pede que os médicos

mantenham seus dados atualizados.
Envie seus dados (nome, endereço
para correspondência, telefones e e-
mail) pelo telefone 3223-8484, sem-
pre de segunda à sexta, das 9h às
18h ou pelo e-mail: <sindimedsan
tos@sindimedsantos.org.br>.

Curtas

Octacílio e Rose na Isla Bonita

Festa de fim de ano SINDIMED 2007

Luiz Carlos e esposa na
pista de dança

Médicos animados em festa

Social

A diretoria do SINDIMED festejou o encerramento do ano com
muita animação para recarregar as energias para 2008.

dia:
26/03/2008

20h SINDIMED

a direto
ria


