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Turma em clima de descontração
Família reunida em noite festiva

P

ara comemorar seus 50 anos de
existência, o Sindimed realiza
rá uma festa com coquetel e
jantar dançante na noite do dia 25 de
julho, no Salão do Terminal de Passageiros Giusfredo Santini (Concais), no
Porto de Santos.
Todos os sócios quites com suas
mensalidades associativas e contribuição sindical receberão o convite válido para duas pessoas. A noite promete muita animação e surpresas. Na
próxima edição, o jornal do
Sindimed fará uma cobertura especial da festa.
História
Foi na noite de 22 de março de
1957, na sede da Associação dos Médicos de Santos (AMS), que um grupo de médicos fundou a Associação
Profissional Médica de Santos, criada com o objetivo de padronizar os
honorários desta classe e presidida
pelo saudoso Pedro Alcover de Moura.
Esse foi o primeiro passo para o fortalecimento da classe médica na Baixada Santista; dois anos depois, em
julho de 1959, foi fundado o
Sindimed, que até hoje mantém sua
função precípua de defesa e valorização
da classe médica.
Sede própria
Da época em que ocupava uma sala
na AMS até hoje, o Sindimed alcançou
muitas conquistas. Uma das principais foi
a aquisição da sede própria, em 1999, num
amplo espaço onde está até hoje. Naquela época, o Sindimed completava 40 anos
de existência, na gestão do então presidente e atual vice, Marcelo Quinto.
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SINDIMED completa 50 anos de fundação

Sócios festejam aniversário no Sindimed
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DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

24/6/2009, 17:29

A entrega da sede reformada e
adaptada para receber a estrutura
do Sindimed aconteceu na noite de
17 de outubro de 2000 e foi um marco na história do sindicato.
Vários investimentos são feitos na
sede que hoje está informatizada, moderna e acolhedora para receber os
médicos. Além disso, o Sindimed possui convênio com o estacionamento
ao lado do prédio onde fica a sede,

no qual o associado pode deixar seu
veículo com segurança.
A sede do Sindimed mantém plantão de informática, contabilidade e jurídico. Basta que o associado agende
seu horário.
Também há espaço para palestras
que aperfeiçoam o conhecimento profissional e eventos, como o tradicional churrasco para os sócios aniversariantes que tem o intuito de agregar
ainda mais a classe médica.

Conquistas
“Ao longo desses anos, o Sindimed
conseguiu muitas melhorias para a classe médica, seja de ordem jurídica, ampliação de serviços e atuação política.
Também é notável a participação e
conscientização do médico sobre a relação dele com o sindicato. Sabemos
que temos muito a fazer, mas também
motivos a comemorar, por isso estamos
trabalhando para que esta festa seja
marcante e alegre. Já fechamos muitas parcerias para o evento que promete ser ímpar”, conta o presidente
Octacílio Sant´Anna Jr.
Ex-presidentes
O médico Pedro Alcover de Moura
foi o presidente da Associação Profissional Médica de Santos, de 1957 a
1958. Depois assumiu Nívio Dias
Ferreira, o primeiro presidente do então recém fundado Sindicato dos Médicos de Santos. Ele ocupou o posto
de 1959 a 1961.
Na sequência vieram Maurício Fang
(1962); Oscar Rocha Von Pfhul (1963);
Oscar Luis dos Santos Dias Sobrinho
(1964 a 1965); Benedito Carlos Macedo
de Araújo (1966 a 1967); Edmundo
Castilho (1968 a 1973); Mário Eugênio
Mallegni (1974 a 1979); Pio Alves Ribeiro (1980 a 1982); Fausto Figueira de
Mello Júnior (1983 a 1985); Luiz
Fernando Chierighini (1986 a 1988); José
Andrade Grillo Filho (1989 a 1998) e
Marcelo Miguel Alvarez Quinto (1998 a
2004). O atual presidente Octacílio
Sant´Anna Jr. ocupa o posto pelo segundo mandato desde 2005.

Editorial

Sindimed celebra 50 anos
Caros colegas,

E

m julho comemoramos o
jubileu do nosso Sindimed. Nesses 50 anos,
passamos por muitas lutas, greves e protestos. Sabemos que
perdemos algumas e fomos vitoriosos em outras.
Uma das mais recentes e marcantes foi a nossa luta pela
CBHPM que uniu as entidades
do País e especialmente da nossa região. Os médicos da Baixada Santista foram exemplo e fortaleceram o movimento nacional. Tivemos orgulho de participar deste ato.
É notório que nesse período a
atuação sindical mudou muito
passando do enfrentamento à articulação. Hoje o Sindimed executa seu trabalho numa atuação

basicamente política, além é claro do
apoio do departamento jurídico e
outros serviços que oferecemos como
a ampla oferta de conveniados,
que facilita a vida do nosso sócio.
Muitos desafios vão e vêm, como
é o caso da Capep, uma crise anunciada e longe de ser solucionada. Outro
entrave foi a Avimed, que trouxe problemas para médicos e pacientes. Temos ainda na nossa região a invasão
de novos planos de saúde oferecendo uma remuneração vergonhosa aos
médicos, com os chamados contratos leoninos. O alerta que fazemos
é que ao receber propostas de novas empresas, o médico procure o
Sindimed para celebrar um contrato
com segurança.
Mas, voltando a falar das coisas boas,
ressaltamos que uma das nossas

maiores alegrias foi a aquisição da
sede própria num ponto excelente
da Avenida Conselheiro Nébias, perto de muitos consultórios.
Hoje esse espaço, a Casa do Médico, tem condições de oferecer
um conforto e estrutura aos médicos, seja na área de serviços, palestras e convívio social. E temos
orgulho disto!
Por tudo isso, reforço o convite
para que nossos associados compareçam ao jantar dançante, que será
um marco festivo importante para
o nosso Sindimed.
Esta diretoria que comemora o
jubileu do Sindimed agradece a
confiança e o respeito ao nosso
trabalho.
A diretoria

A

Confira a relação das chapas
candidatas às eleições do CFM

s eleições do CFM ocorrem
nos dias 1º e 2 de julho. Cada
Estado deverá eleger um conselheiro federal efetivo e um suplente. O mandato dos conselheiros terá a duração de cinco anos.
Este ano a eleição será mista, ficando à escolha do médico, tanto

da Capital como do Interior, votar
por correspondência ou presencialmente. Para o voto presencial haverá urnas disponíveis, das 8 às 20
horas na sede do Cremesp (Rua da
Consolação, 753) ou na subsede
(Rua Domingos de Morais, 1810 da Vila Mariana).

Confira as chapas paulistas:
Chapa 01 – COMPROMISSO COM OS MÉDICOS
Efetivo: Desiré Carlos Callegari – CRM 31001
Suplente: Renato Françoso Filho – CRM 35125
Principais propostas: Luta por honorários dignos a
todos os médicos nos sistemas público e suplementar de
saúde; salário mínimo profissional da Fenam - R$ 8.239,24
por 20 horas de trabalho semanais; implantação de Plano
de Carreira de Estado, Cargos e Vencimentos com políticas claras de progressão, e remuneração adequada, no
sistema público; implantação da CBHPM no sistema público de saúde; lutar no Senado pela imediata aprovação
do projeto de lei que transforma a CBHPM no rol referencial do sistema de saúde suplementar; aumento imediato na tabela do SUS; contra a revalidação automática de
diplomas de médicos cubanos e de quaisquer outros formados fora do Brasil; melhoria do ensino médico; avaliação obrigatória dos recém-formados; lutar pela aprovação da Lei que regulamenta a profissão médica; criação
de Carreira de Estado no Serviço Público considerando o
trabalho médico uma atividade essencial, aos moldes de
juízes e promotores, entre outras.
Chapa 03 – UNIÃO MÉDICA
Efetivo: Ferrucio Dall´aglio – CRM 73605
Suplente: Nelson Gonçalves Filho – CRM 70685

Homenagem a Adib Jatene

Por correspondência, serão considerados válidos os votos recebidos até as 16 horas do dia 2 de
julho pela agência dos Correios,
localizada na rua Matias Aires, 404,
na Capital. Mais informações no
site: www.cfm.org.br.

Chapa 02 – VALORIZAÇÃO MÉDICA
Efetivo: Isac Jorge Filho – CRM 12754
Suplente: Clóvis Francisco Constantino – CRM 18221
Principais propostas: Valorização da Medicina e do Profissional Médico; defender a autonomia do médico perito
e do médico assistente na elaboração dos laudos e atestados de afastamento das atividades de trabalho; defender
a unidade do movimento médico; defender o aprimoramento da Qualificação Médica; valorizar a qualidade da
formação médica e a residência médica; defender a criação da Câmara Nacional de Qualificação da Residência
Médica; valorizar a atualização do conhecimento para todos os médicos, mediante um amplo programa que promova a Educação Médica Continuada à distância, em parceria com as entidades médicas; defender a luta contra a
validação automática, sem exame, dos diplomas de Medicina obtidos no exterior; defender o salário mínimo profissional de R$ 8.239,24 para 20 horas de trabalho por
semana; defender a criação da carreira para o médico do
serviço público no Estado de São Paulo e demais unidades
federativas; valorizar a CBHPM, entre outras.
Chapa 04 – MODERNIZAÇÃO DOS CONSELHOS
Efetivo: Carlos Rodolfo Carnevalli – CRM 41180
Suplente: Nelson Nisenbaum – CRM 50778

AS CHAPAS 3 E 4 NÃO ENVIARAM PROPOSTAS.
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O presidente do Sindimed, Octacílio Sant´Anna Jr., e o diretor Álvaro Norberto Valentin da Silva participaram da sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem
aos 80 anos de vida do médico Adib
Jatene, no último dia 18 de junho.
Jatene é considerado um dos
maiores cirurgiões cardíacos do
País. É ex-ministro da Saúde, professor e diretor-geral do Hospital do
Coração. Ficou conhecido como

criador da CPMF, mas nunca foi filiado
a partidos políticos. Foi um dos fundadores do Instituto do Coração da USP.
Dedicou parte do seu tempo no desenvolvimento de 272 trabalhos científicos publicados em revistas indexadas
e 133 trabalhos publicados e citados
na literatura. Com tantos trabalhos
publicados, Jatene hoje é membro de
32 Sociedades Científicas de várias regiões do mundo e recebeu 178 títulos
e honrarias de mais de 10 países.
PLANTÃO DE
SERVIÇOS SINDIMED
JURÍDICO
segundas e quintas das 13h às 15h
CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às15h
INFORMÁTICA
segundas e quintas das 13h às 15h
Agende seu horário de
atendimento, de segunda
a sexta-feira, das 9 às 18h
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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) 7805.6647
- I.D. 142*7153). PROJETO GRÁFICO: Paulo Pechmann. PRODUÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO: Comunnicar Editora (tel.: (13)
3224.8633). IMPRESSÃO: Type Artes Gráficas.
Tiragem: 3.500 exemplares.

Curtas
Palestra
A jornalista e assessora de comunicação do Sindimed, Verônica
Mendrona, proferiu palestra de
abertura do Congresso Acadêmico
de Santos – COMAS, que ocorreu em
maio na Fundação Lusíada. O tema
foi “Médico e mídia: dicas para uma
relação saudável” e ela explicou
como os futuros médicos podem ter
um bom relacionamento com a Imprensa. O COMAS é uma iniciativa

dos alunos do Curso de Ciências
Médicas realizado anualmente há
27 anos.
Convênio
Você tem alguma sugestão de
empresa para o Sindimed firmar convênio com descontos e vantagens
especiais? Mande sua sugestão para
o email: <imprensa@sindimedsan
tos.org.br>.
Entidades

Você trabalha ou ajuda alguma
entidade do terceiro setor? Então,
indique-a para que ela receba doações do SINDIMED. Tel.: 3223-8484 .
Cadastro
Mantenha seu cadastro atualizado enviando seus dados (nome, endereço para correspondência,
telefones e e-mail) para o e-mail:
<sindimedsantos@sindimed
santos.org.br>.

Salário mínimo
O projeto de Lei 3.734/2008, de
autoria do deputado Ribamar Gonçalves (PSB-MA), que altera o salário mínimo profissional dos médicos,
recebeu relatório favorável. O piso
estipulado no projeto é de R$7 mil,
enquanto na lei 3.999 o valor corresponde hoje a R$1.245,00. Com a
mudança, o reajuste seria baseado
no INPC.

ANUNCIE AQUI!
Depto. Comercial
Tel.: (13) 3224.8633 / 7805.6647

24/6/2009, 17:29

Qualidade de Vida

O risco da fumaça
do vizinho

O

Instituto Nacional de
Câncer (INCA), se
guindo as normas internacionais, alerta para a exposição de não fumantes à fumaça do cigarro: “Lugares
públicos e ambientes de trabalho devem ser 100% livres da
fumaça do tabaco”. O poder
público precisa acatar e fazer
cumprir estas recomendações,
tornando os ambientes 100%
livres do tabaco, reforçando o
fato de que somente a ventilação e filtragem do ar não são
suficientes para reduzir a exposição passiva aos malefícios
da fumaça.
Segundo Tânia Cavalcante,
chefe da Divisão de Controle
do Tabagismo do INCA, a fumaça do tabaco se difunde no
ambiente de forma homogênea, fazendo com que mesmo
pessoas que não estejam próximas aos fumantes inalem poluentes nocivos.
Essa poluição decorrente da
fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada de Fumaça Ambiental do Tabaco (FAT). “Mesmo
que a pessoa não se sinta incomodada pela fumaça, continua
exposta a um tipo de poluição
que pode causar câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares”, alerta a médica.
Experiências bem-sucedidas
como a de Nova Iorque, nos Estados Unidos, que proibiu o
fumo em restaurantes, foram
sendo seguidas por outros países, como França e Argentina.
A União Européia anunciou que
quer proibir totalmente o fumo
em locais fechados em todos
os países do bloco até 2009. A
Organização Internacional do

Informativo Maio _ Junho2009.p65

3

Trabalho calcula
que pelo menos
200 mil trabalhadores morrem a
cada ano devido
à exposição à
Fumaça Ambiental do Tabaco no
trabalho.
- Que loucura é essa! - Então quer dizer
que trabalhando ao lado daquele meu amigo fumante eu posso morrer? Isso mesmo! Cigarro faz mal até
para quem não fuma. Não podemos mais tolerar isso.
Os males do tabagismo passivo vão desde irritação nos olhos,
tosse, dor de cabeça, aumento
dos problemas alérgicos e cardíacos até efeitos de médio e longo prazo. Pesquisas nacionais e
internacionais indicam que os fumantes passivos têm um risco 23%
maior de desenvolver doença cardiovascular e 30% mais chances
de ter câncer de pulmão.
Além disso, têm mais propensão à asma, redução da capacidade respiratória e 24% a mais de
risco de infarto do miocárdio e aterosclerose. Crianças expostas à
fumaça do tabaco podem desenvolver doença cardiovascular quando adultas, infecções respiratórias
e asma brônquica. Os filhos de gestantes fumantes apresentam o dobro de chances de nascer com baixo peso, 70% de risco de sofrer
um aborto espontâneo e 30% podem morrer ao nascer. Durante o
aleitamento, a criança recebe nicotina por meio do leite materno,
ou seja, a mamãe está também
dando de fumar ao bebê (?).
Os dois componentes principais

da Fumaça Ambiental do Tabaco (FAT) são a fumaça inalada
pelo fumante, chamada de corrente primária, e a fumaça que
sai da ponta do cigarro, a corrente secundária. Esta última é
o principal componente da FAT,
formada em 96% do tempo total da queima dos derivados do
tabaco.
Prezado irmão fumante, amando como você ama sua família,
gostando como você gosta de
seus amigos e respeitando a
sua comunidade, por favor,
tome uma atitude já e nunca
mais fume perto de quem não
fuma, pois, como você sabe,
essas pessoas não fumam e
querem continuar não fumando, entendeu?
De nossa parte, graças a
Deus a maioria não fumante,
não podemos mais admitir a exposição aos riscos de doenças
causados pela fumaça do cigarro de um desconhecido, amigo
ou até mesmo de um familiar.
Com amor, ajude nossa sociedade a se livrar, definitivamente, do tabaco.
Um saudável e fraterno
abraço, Rubens Amaral.

Médicos discutem
aposentadoria especial e PCCS

O

projeto Coquetel de Idéias
recebeu duas palestras nos
últimos dois meses. Em abril
o tema foi aposentadoria especial e
em maio o Plano de Cargos, Carreiras
e Salários, da Prefeitura de Santos. A
advogada especialista em direito previdenciário, Carla Vicente, esclareceu
dúvidas dos médicos sobre esta modalidade de aposentadoria.
Ela explicou que até o dia 28 de
abril de 1995, a categoria profissional médica era considerada como
especial. “Portanto, todo o tempo de
atividade exercido até essa data era
contato como especial. O tempo de
atividade exercido após essa data
somente será considerado como especial se o médico estiver exposto a
condições especiais que prejudiquem
a saúde ou integridade física”.

Carla esclareceu dúvidas

Se você tem dúvidas ou perto de
se aposentar, agende seu horário com o departamento jurídico do
Sindimed, pelo telefone 3223-8484.
PCCS
O secretário de Administração de
Santos, Edgard Mendes Baptista Júnior, foi o palestrante de maio e explicou o projeto para a reformulação do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
na Prefeitura de Santos.
Na proposta consta que as verbas
destinadas às progressões serão objeto de rubricas específicas na lei orçamentária. A distribuição dos recursos
será realizada de acordo com a massa
salarial de cada cargo. Massa salarial é
a soma do vencimento mensal dos servidores que titularizam cargos de idêntica denominação.
Por exemplo, no caso dos
médicos, a massa salarial corresponde a 9,7% do total de
toda Prefeitura. Se o orçamento anual destinar R$3 milhões
para progressão funcional dos
servidores, então R$ 291 mil
(9,7%) serão disponibilizados
exclusivamente para a progressão dos médicos.
Eventuais sobras poderão
ser utilizadas na evolução funcional dos cargos que tiverem
mais servidores habilitados.

Edgard detalhou o projeto

Um dos itens da avaliação de
desempenho que gerou polêmica na
palestra foi a avaliação do servidor pelo chefe. A dúvida dos médicos é até que ponto ela será prejudicial já que a atribuição de uma
nota pelo desempenho e competências pode ser subjetiva e até prejudicar o servidor.
O secretário informou que sugestões ainda podem ser incorporadas
no projeto. Se você tem alguma
sugestão envie ao Sindimed para
o email: <imprensa@sindimedsan
tos.org.br>

Sindimed participa de
movimentos da categoria
Octacílio Sant´Anna Jr. e Marcelo
Quinto, presidente e o vice do Sindimed, participaram do movimento dos médicos paulistas
para divulgar a
campanha nacional em defesa do
trabalho no Sistema Único de Médicos em protesto na
Saúde (SUS) e pedir melhorias nas condições de atendimento à população.
A manifestação ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. A passeata foi organizada pela Comissão
Nacional Pró-SUS, formada pela
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Cremesp

Associação Médica Brasileira (AMB),
o Conselho Federal de Medicina (CFM)
e a Federação
Site CFM
Nacional dos Médicos(FENAM).
Fórum
O presidente
do Sindimed,
Octacílio
Sant´Anna Jr.,
Av. Paulista
também participou do Fórum Estadual de Cooperativismo Médico que aconteceu no final de abril, no auditório da sede do
Cremesp. Octacílio foi o relator do
painel Cooperativas de intermediação de mão-de-obra e o setor priva-

Fórum debateu cooperativas

do. O evento foi realizado pelo Cremesp, em parceria com a Federação
dos Médicos do Estado de São Paulo
(Femesp), Associação Paulista de
Medicina (APM) e Academia de Medicina de São Paulo.

Associados têm duas
novas opções de convênios

O

Sindimed ampliou a rede de
convênios com mais duas em
presas: a Hellás Fashion Store e a Oficina Baobá.
Hellás
Recém inaugurada, a Hellás é uma

Os sócios do Sindimed têm 10%
de desconto em qualquer compra à
vista. O mesmo desconto é válido
para compras no cartão a partir de
R$200,00. A loja fica à Av. Siqueira
Campos, 556. Tel. 3221-4556.
Oficina
Baobá

Hellás: instalações modernas e
marcas diferenciadas

loja de roupas e acessórios
esportivos e casuais com
marcas diferenciadas como
Timberland, Lacoste, Adidas, Mizuno, Vitorinox, Lotto e as
tradicionais Havaianas, com a linha
tipo exportação.
Tem estacionamento, é ampla,
conta com três andares e muito
conforto.
Além dos artigos para adultos,
a loja oferece ainda a linha infantil de marcas como Havaianas,
Timberland (calçados) e Lacoste
(vestuário).

Confira alguns de nossos parceiros que
dão desconto aos sócios do Sindimed.
Estamos ampliando a nossa oferta de
conveniados. Mande para nós a sua sugestão de parceria para o email:<impren
sa@sindimedsantos.org.br>
Convênios Sindimed
Academias
·Academia Canal 4
Tel: 3273-4949 · 20% de desconto
·Fit Santos Academia - 3232-4011
Modalidades 10% de desconto
Escolas
·Instituto de Educação Santa Cecília
Ed. Infantil a 5ª série do
Fundamental - 25%
6ª à 9ª do Fundamental - 20%
Ens. Médio - 20%
Superior - descontos variáveis Pós - 15%
Vestuário
Hellás Fashion Store (10% à vista em
qualquer compra e com cartão 10% nas
compras acima de R$200,00)
Tel.: 3221-4556

O orçamento será informado no
momento de sua realização e terá
validade de dois meses.
A conveniada dará como cortesia, um polimento com cristalização, em qualquer veículo que fizer
algum serviço. Os pagamentos poderão ser feiDivulgação/Baobá
tos em até
cinco parce-

A Baobá Serviços
Automotivos faz
parte do grupo
Baobá, composto
por sete empresas
em diferentes
mercados. Os
profissionais têm
mais de 20 anos
de experiência.
Oficina Baobá oferece profissionais experientes
As instalações e facilidades
são modernas, com mais de 600m²
de área e a oficina presta serviços de las no cartão de crédito. À vista o
sócio terá 15% de desconto.
mecânica, funilaria e pintura.
A Baobá fica na Rua Xavier Pinheiro,
A Baobá oferece aos associados do
151,
em Santos. Tel.: 3221 – 4899. AcesSindimed várias facilidades. O orçase
o
site:
<www.oficinabaoba.com.br>.
mento pode ser previamente marcado na hora e local a ser definido pelo
Como fazer?
Para ter direito aos descontos, o
associado, nos limites da cidade de
Santos. A Baobá também retira e en- associado deve levar uma carta do Sintrega o veículo em local previamente dimed comprovando filiação e pagamento em dia com a mensalidade.
marcado, também em Santos.

Convênios

·CCBEU
Tel: 3281-3993 - 30% de desconto
·CNA
(Unidade Av. Pinheiro Machado)
Tel: 3251-2119 · 15% de desconto
·Colégio Intelectus
Tel: 3232-4200
Descontos a partir de 20%
·Colégio Universitas
Tel: 3261-5767/3269-0000
Descontos de 5% a 35% - Ens. Infantil,
Fund. e Médio.
·Escola de Ed. Inf. e Ens. Fun. Lápis
Amarelo
Tel: 3223-0648
Descontos a partir de 20% de desconto
·Liceu Santista
Tel: 3205-5555
Até 20% de desc. – Ensino Fund. e Médio
Gráfica
·Gráfica Guarani
Tel: 3234-7312
15% de desconto
Turismo
Pousada Villa Harmonia – Paraty/RJ

Música e descanso em Conservatória
A excursão do Sindimed para Conservatória reuniu um grupo
animado para dias de descanso e muita música. O passeio reuniu 35
pessoas e fez parte da programação do cinqüentenário do Sindimed
Foi a primeira vez que o Sindimed promoveu
um passeio de final de semana, bom para quem
quis relaxar e tirar o estresse do cotidiano
curtindo o local, famoso pelas suas serestas e
serenatas.

Grupo aproveita noite de seresta
Os médicos Messias Elias Neto
e José Cláudio Correa Leite
com as respectivas esposas
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“

Foi ótimo,
gostei de tudo
radiologista
José Roberto Marins

As esposas curtiram a festa junina do hotel

”

Casais curtem noite de Conservatória

Grupo fez parada no alambique

O médico Marco Antônio Martins
festejou idade nova na
companhia da esposa Muriel

Tel: (24) 3371-2334
20% de desconto na tarifa balcão
Oficina
·Oficina Frota Vento
Tel: 3223-2969 - 10% de desconto
·Oficina Baobá
(Facilidades no pagamento; na retirada e
entrega do veículo e polimento com cristalização
de cortesia no veículo reparado) Tel.: 3221-4899
Óticas
·Santista Class Óptica
15% à vista e 10% até quatro vezes (Desconto
válido para compras de armações, lentes e
óculos solares)
Av. Ana Costa, 225. Santos
Tel: 3233-5483/3233-5589.
·Ótica Mônica
Tel: 3234-5424 -25% de desconto
·Ótica Mundo da Criança
Tel: 3284-5515 - 15% de desconto
·Ótica Praia Mar
Tel: 3221-5137 - 20% de desconto à vista
·Ótica Santa Luzia (São Vicente)
Tel: 3468-285315% à vista
·Óptica CTO - Tel.: 3221-6500

O vice presidente do Sindimed, Marcelo
Quinto; Messias Elias Neto e Arnaldo
Garcia durante pescaria

Turma reunida
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O grupo ficou hospedado no hotel fazenda Rochedo, com boa comida, estrutura de lazer e
festa junina e conheceu vários pontos turísticos
de Conservatória, como a cachoeira da índia, o
túnel que chora e o alambique.

24/6/2009, 17:29

O diretor do Sindimed, Luiz
Arnaldo Garcia, e a esposa Maria
Cristina gostaram da viagem

“Foram momentos bem
aproveitados. Curti a natureza, a tranquilidade, as serestas, a festa junina e a animação do grupo”, conta Maria Cristina, esposa do médico e diretor do Sindimed, Luiz
Arnaldo Garcia.
O urologista Antônio
Monteiro endossa a opinião
do grupo. Além da esposa,
ele levou familiares, como
os tios Regina e Olímpio,
que completaram 63 anos de
casamento.
“Estava tudo muito bom,
desde a organização até o
atendimento da equipe da
agência. Através da música o
povo fez de Conservatória um
lugar conhecido em todo o
Brasil. O hotel também foi
bom e hospitaleiro”.

