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SINDIMED celebra 50 anos em grande estilo

JORNAL OFICIAL DA CLASSE MÉDICA. JULHO/AGOSTO 2009. Nº 51
Av. Conselheiro Nébias, 628, cj. 51 • Santos / SP • CEP:11045-002

Ojubileu do Sindicato dos Médicos de Santos,
São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande
(SINDIMED) teve seu ponto alto de comemoração

no jantar dançante realizado dia 25 de julho no Salão do
Terminal de Passageiros Giusfredo Santini (Concais),
no Porto de Santos. Todos os sócios quites com suas men-
salidades associativas e contribuição sindical receberam
convite.

Cerca de 400
pessoas marcaram
presença na festa
entre médicos e
convidados. O even-
to foi prestigiado
por lideranças mé-
dicas da Baixada
Santista e tam-
bém de outras re-
giões do País, como
São Paulo e Minas
Gerais.

Na entrada, os
convidados recebe-
ram um pin alusivo
ao aniversário da
entidade; depois uma parada para a foto lembrança.

Os convidados foram recepcionados com coquetel ao
som da cantora e médica Rosana e banda. Depois, em
outro ambiente, foi servido o jantar com buffet da Odili-
nha e música da banda Star Five.

Após o jantar, o presidente do Sindimed, Octacílio
Sant´Anna Júnior, fez um breve discurso relatando a traje-
tória do SINDIMED.

Ele lembrou que um dos maiores exemplos de pionei-
rismo nasceu em Santos e foi concebido dentro do sindi-
cato, na gestão do ex-presidente e colega Edmundo
Castilho: a Unimed.

“A Unimed de Santos tornou-se gigante. Foi a primeira
do Brasil e hoje o sistema Unimed é referência nacional e

principal fonte de renda para dezenas de milhares de cole-
gas médicos por todos os cantos do País”.

O presidente ressaltou que uma das maiores conquistas
do sindicato ocorreu há dez anos, nos seus 40 de história,
com a aquisição da sede própria, na gestão do ex-presi-
dente e atual vice, Marcelo Quinto. “Hoje nossas instala-
ções garantem ao médico conforto no seu atendimento,

modernização e profissio-
nalismo nas suas ativida-
des administrativas e de
prestação de  serviços”.

A sede tem espaço de
lazer, onde acontece o
churrasco dos aniversarian-
tes e auditório com capa-
cidade para 50 pessoas.

Muitos médicos também
foram agraciados com brin-
des durante o sorteio, des-
de tratamentos estéticos,
MP4 e roupas esportivas até
viagens ao Club Med.

Várias empresas fizeram
parceria com o SINDIMED:
Global Tour, Clínica Corps et
Santè, MC Informática, Usi-
med e Grupo Baobá.

Após as homenagens aos ex-presidentes, a diretoria
do sindicato se reuniu com os convidados para cantar o
tradicional “Parabéns”.

A festa teve música para todos os gostos madrugada
adentro; o som rolou até 3h com direito a kit balada e
muita animação. O evento, certamente, já marcou a his-
tória do SINDIMED. Leia mais durante esta edição.

Patrocínio
A festa do SINDIMED teve o patrocínio da Unimed San-

tos, Unimed Seguradora, Unicred, Usimed e JRB & B Corre-
tora de Seguros.

E a galeria continua...

Veja outras fotos no site do SINDIMED, www.sindimedsantos.org.br

Médicos comemoram data festiva
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Brilho da maturidade
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Convidados relatam impressões da festa

“ Foi um evento marcante. Fiquei
muito honrado em estar presente na
cerimônia de comemoração dos 50

anos do Sindimed, um sindicato
bastante atuante na Baixada

Santista e que conta atualmente
com um presidente muito dinâmico,

e isso representa um ganho
para o médico da região.

Desirè Callegari,
conselheiro eleito do CFM por São Paulo

”

A festa foi muito boa. Foi uma
oportunidade de encontrar

colegas que não via há tempos e
matar a saudade de outros, sem
estar no ambiente de trabalho.

Arimar Duarte Lisboa (sócio)

“
”

A comemoração dos 50 anos do
Sindimed foi uma oportunidade

privilegiada de confraternização. O
Sindicato dos Médicos é a alma viva da

categoria. Representa, também, a própria
história da classe médica de Santos,

porque dele nasceu a Unimed Santos,
que por sua vez, deu origem à Unicred
Metropolitana e à Usimed Santos. No
presente, formamos juntos um porto

seguro. Para o futuro, jamais o
medo do novo e do desconhecido,

porque temos a força da nossa união.

Raimundo Vianna de Macedo,
presidente da Unimed Santos

“

”

Foi uma festa bonita, gostosa e muito
significativa do ponto de vista do

relacionamento dos médicos
sindicalizados. O Octacílio conseguiu
traduzir a importância da data. Até a
escolha do local foi um acerto, um

espaço novo que tivemos a
oportunidade de conhecer. Quanto aos

50 anos de história, o Sindimed tem
cumprido seu papel como um sindicato

de luta, que hoje foca sua ação em duas
questões essenciais: remuneração digna

e condições adequadas de trabalho.

Claudino Guerra,
Diretor de Controladoria da Unimed Santos

“

”

A festa foi fantástica. Gostei
muito de ver a

união dos sindicalistas,
cooperativistas e

associações. O evento
demonstrou que a classe

médica está unida e
a força que o Sindimed
tem, pois foi maciço o
comparecimento das
entidades médicas
da Baixada Santista

e outras cidades.

Augusto Bustamante, presidente
Associação dos Médicos de Guarujá

“

”

E com grande alegria que lhes
felicito pela magnífica festa de
comemoração dos 50 anos do

sindicato. Foi impecável e de um bom
gosto extremo como há anos eu não
via igual. Apostem que foi uma das
noites mais felizes de minha vida.

Antonio Carlos Fimiani (sócio) e família

“

”

O SITE DO

SINDIMED
ESTÁ COM

NOVO VISUAL

ACESSE!

Sou suspeito para falar
porque fui homenageado. A festa foi

importante e serviu como
congraçamento dos médicos que
trabalham isolados em seus

consultórios e não têm a chance de
conversar com outros colegas.

Encontrei vários que foram
meus alunos na época da faculdade.

Pio Alves Ribeiro”

“
A Diretoria da Unicred

Metropolitana parabeniza
esta Diretoria pela brilhante

festa de comemoração de seu
Jubileu de Ouro e, temos certeza,

que esta data ficará marcada
na história desta entidade.

Esperamos poder continuar
contando com esta parceria que
é fundamental para o sucesso

de nossas entidades.
Saudações cooperativistas.

Diretoria da Unicred Metropolitana.”

“ Parabéns Sindimed Santos.
Parabenizo a pequena grande

equipe do Sindicato dos Médicos de
Santos pela maravilhosa festa de 50 anos.

Parabéns Verônica, Simone, Carol, que
não mediram esforços nos bastidores

para elaborar o glamour desta
grande festa. Não poderia deixar

de citar o grande empenho e
o maravilhoso trabalho de

meu marido, Dr. Octacílio e meu
amigo Dr. Marcelo, que

estiveram a frente deste grande
evento. Grande abraço a todos.

Rosimeire Sant'Anna, esposa do presidente
Octacílio Sant´Anna Jr.

”

“

Utilizo este espaço para
dizer o quanto esta dire-
toria está agradecida pelo

sucesso da festa de comemoração
do jubileu do SINDIMED.

Em nome de cada membro da
diretoria do SINDIMED, ficamos
honrados e orgulhosos da presença
de cada convidado.

Foi emocionante ver a classe
médica reunida e resgatar o gla-
mour de outrora. Muitos disseram
que o médico na dura labuta diária
com duas, três ou mais jornadas
de trabalho precisa de momentos
de festa como esse. Sabemos dis-
so e tivemos o maior prazer em
proporcionar essa noite festiva!

www.sindimedsantos.org.br

Outros colegas reiteraram que o
encontro foi um momento de congra-
çamento da classe médica, que revi-
ram colegas que não viam há anos, já
que principalmente para quem traba-
lha dentro dos consultórios, o encon-
tro com seus pares é mais raro.

É muito gratificante conceber uma
idéia, um projeto e ver sua realiza-
ção, ainda mais quando acontece me-
lhor que o esperado. Nossa satisfação
ainda maior foi o reconhecimento dos
colegas médicos e das lideranças de
nossa categoria.

Realmente a noite de 25 de julho
vai ficar na memória de todos os que
dividiram conosco este momento.

Agradecemos também o empenho

de cada um que ajudou no brilhantis-
mo de nosso jubileu, amigos, colabo-
radores, funcionários, fornecedores,
apoiadores e patrocinadores, sem os
quais este momento memorável não
seria possível.

Os primeiros 50 anos já marcaram
história; agora já estamos em ritmo
de trabalho total para construir os pró-
ximos 50 e, como sempre, contamos
com você.

Muito obrigado!

A diretoria

Acompanho as atividades do Sindicato há pelo
menos 38 anos tendo participado de todos os

movimentos da classe médica santista e da região
atuando na Associação dos Médicos de Santos sempre
aliada do Sindicato. Os 50 anos de Sindimed com um

número crescente de associados são obra de
inúmeras diretorias e lembram uma frase do Oscar Von
Phul, também dirigente sindical numa época: ´Ninguém

colhe a jabuticaba da jabuticabeira que plantou’.
Parabéns ao Octacílio e diretoria que tiveram na
festa de 50 anos o reconhecimento de grande

parcela dos médicos da Baixada Paulista
e dos dirigentes das nossas entidades maiores.

George Bitar (sócio)

“

”

Que maravilhosa festa de confraternização!
Um verdadeiro show de organização, competência, requinte, carinho,

enfim uma deslumbrante e marcante festa que nos encheu de
alegria e pontuou um novo e definitivo momento do sindicalismo médico em

nossa Costa da Mata Atlântica, aliás como eu acho que o
Sindicato deveria se chamar: SINDICATO DOS MÉDICOS

DA COSTA DA MATA ATLÂNTICA. Imagino o trabalho que tiveram,
mas podem ter absoluta certeza: foi demais. Muito obrigado pelo esforço e

dedicação que tiveram para nos proporcionar um dos
melhores momentos da classe médica de Santos,

podem crer. Vocês acertaram na mosca, mas
criaram um grande problema: repetir anualmente esse ‘show’(?!)

Rubens Amaral (sócio)

“

”

Primeiramente tenho que agradecer a oportunidade
de ter  participado desta excelente festa.

Espero que nas próximas, que com certeza
virão, a GLOBAL TOUR  continue com a parceria.

Soraya Toledo, Global Tour

“
”

O Sindimed realizou uma belíssima festa
para a classe médica, como há muito

tempo não se via igual. Parabéns a toda a diretoria.

João Sobreira de Moura Neto, presidente Associação dos
Médicos de Santos (AMS)

“ ”

Na Baixada Santista nunca vi uma festa
tão bem organizada, tão bem

conduzida como esta. Desde o local,
chegada, coquetel, buffet excelente
com cardápio muito bem escolhido

e o atendimento. A apresentação do salão
e a música foram excelentes.   Além disso

tivemos uma retrospectiva bonita.
Uma festa digna de 50 anos de

um Sindicato sofrido de lutas e glórias.
Pedro Gaido Filho,

diretor do SINDIMED

“

”
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Emagrecer é um prazer

Emagrecer tem sido um dos
maiores desafios das pes-
soas, dos profissionais da

saúde, da medicina e da saúde pú-
blica mundial. Perder gordura, ou
melhor, eliminá-la, porque quem
perde, acha e quem elimina, ex-
clui definitivamente.

Este é o real significado de ema-
grecer, ou seja, diminuir a percen-
tagem de gordura do corpo. Nem
sempre emagrecer é o mesmo que
perder peso. Se uma pessoa come-
ça a praticar exercícios resistidos,
a conhecida musculação, com cer-
teza ela vai ganhar massa muscu-
lar e pode não perder peso, porém,
reduziu sua massa gorda, seu per-
centual de gordura, trocando-o por
músculos maiores e melhores.

Será que emagrecer pode ser um
prazer? Deixar de comer o que gos-
to pode me dar prazer, satisfação?
Posso descobrir prazeres em outras
atividades do meu dia ou comer é
o meu único e maior prazer? O ex-
cesso de peso me afasta dos pra-
zeres da vida? Reduzir o peso au-
mentaria meu prazer de viver? Es-
sas e outras perguntas precisam
ser refletidas e respondidas.

O excesso de gordura pode cau-
sar inúmeras doenças como diabe-
tes, hipertensão, doenças cardio-
circulatórias, angina, infarto, cân-
cer, depressão, disfunção erétil,
diminuição da qualidade e da ex-
pectativa de vida e até matar.

Que uma grande parcela da po-
pulação tem acesso a informações,
dietas e profissionais da saúde,
mas, no entanto, não consegue
transformar o conhecimento em
comportamento, pergunto: por que
as pessoas não emagrecem? Será
que não querem ser saudáveis? Por
que trafegar na vida sob risco de
adoecer a qualquer momento?

Acho que, na realidade, o que
ocorre é que emagrecer é sinônimo
de sofrimento, sacrifício, tortura,
desprazer. Creio que seja por aí.

Enquanto não conseguirmos co-
locar prazer na trajetória do pro-
cesso de emagrecimento não tere-
mos sucesso. Meu pai já dizia: “Fi-
lho, o homem é movido por prazer”.

Um grave erro se tem cometido
ao se difundir a idéia de que para
emagrecer dependemos, única e
exclusivamente, do balanço energé-
tico, ou seja, a diferença entre o
que se ingere e o que se gasta de
calorias por dia.

A meu ver, só isso não explica inú-
meras situações e contribui para o fa-
moso, “efeito sanfona”, tão observa-
do entre os pacientes obesos. Com cer-
teza, o balanço calórico tem muita im-
portância, mas só isso não tem se
mostrado suficiente, haja vista que
nossa população continua engordando.

O Brasil está mais pesado, assim
como os consultórios cada vez mais
lotados de pessoas que buscam a “tal
dieta milagrosa”.

Quantas pessoas você conhece que
já fizeram algum tipo de regime para
emagrecer, sem sucesso? E, pior, es-
tão hoje mais gordas ainda. Milhares
de pessoas não conseguem emagrecer.
Os tratamentos clínicos convencionais
poderiam melhorar? Soluções rápidas
estão em alta? Por que isso ocorre?

Na minha opinião, uma possível
solução estaria em descobrir formas
de tornar o processo de emagrecimen-
to prazeroso, um caminho de alegria
e contentamento, uma felicidade, e
isso é muito mais complexo do que se
imagina.

O grande desafio seria retroceder
no que já foi melhor. Fragmentamos
o ser humano, após descartes, que
fragmentou o pensamento humano
com o Racionalismo Cristão.

Recuperar o homem integral, tanto
o profissional como os pacientes e as-
sociar ao conhecimento médico as ações
nas áreas psicológica, filosófica, socio-
lógica e espiritual, aí reside o sucesso.

Para fazer uma pessoa emagre-
cer precisamos oferecer condições
de descobrir seu potencial de pra-
zer em outras atividades do dia que
não seja somente sentar à mesa
para comer.

Caminhar junto com ela para uma
viagem ao seu melhor que está ali, bem
próximo dela, aliás, dentro dela. O pro-
fissional e os sistemas de saúde devem
conduzir seus pacientes a um novo mo-
mento em suas vidas, onde eles possam
contemplar-se como novas pessoas.

Se não pudermos fazer nossos pa-
cientes e nossa população acreditar em
mudanças, estamos fadados a perma-
necer onde estamos. O novo só aconte-
ce com posturas novas. Não cai do céu.

Para tornar o processo de emagre-
cer um verdadeiro prazer, o profis-
sional da saúde e seu cliente neces-
sitam muito mais do que balanços
energéticos negativos ou dietas hipo-
calóricas, precisam encontrar estímu-
los positivos que produzam prazer du-
rante o tratamento, e, isto, além de
ser muito complexo e difícil, tem
nuances individuais e coletivas que
devem e precisam ser respeitadas.

Dar-se um tempo para descobrir
outras alternativas de prazer. Pra-
zer nas pequenas coisas e vitórias
do cotidiano. No prazer de apertar
mais o cinto. No prazer de se olhar
no espelho e se gostar mais. Em
dormir melhor. No prazer de com-
prar uma roupa menor. Cansar-se
menos durante o dia, locomovendo-
se com mais facilidade e agilidade.
No prazer do elogio de amigos. No
prazer de se nutrir para viver e não
viver para comer. Na melhor perfor-
mance sexual. No prazer de voltar
a praticar o esporte preferido. No
prazer de trabalhar, enfim, no pra-
zer de se sentir mais feliz.

Se a trajetória do processo de
emagrecer se constituir, diferente-
mente dos tradicionais tratamentos
existentes, num programa de recon-
quista de prazeres já esquecidos ou
nunca experimentados, não tenho a
menor dúvida em afirmar que os re-
sultados serão brilhantes e as pes-
soas conhecerão seus potenciais de
prazer e poderão se contemplar no-
vos indivíduos. Porque, quem contem-
pla tem fé e quem tem fé, sabe que
já conseguiu aquilo que deseja.

Um saudável, fraterno, mais ma-
gro e não menos prazeroso abraço,

Rubens Amaral

L íderes da classe
médica participa-
ram da solenidade

durante a festa e parabe-
nizaram o SINDIMED pela
sua trajetória. Durante
seu discurso, o presidente
do SINDIMED, Octacílio
Sant´Anna Júnior, falou
sobre as mudanças no
movimento sindical
brasileiro e ressaltou
que agora o momento
é de diálogo maduro
e consistente e é
assim que o SINDIMED
tem agido.

Ele frisou ainda a
necessidade do médi-
co participar mais
dos movimentos de
classe. “Este é um
apelo que faço a vo-
cês para que se conscientizem e le-
vem esta mensagem aos colegas do
quão importante é a nossa união;
do quão essencial é resgatar o nosso
idealismo e a participar mais dos te-
mas que interessam à classe médica
e à sociedade, como formadores de
opinião que somos”.

 O presidente do Sindicato dos Mé-
dicos de São Paulo, Cid Carvalhaes,
iniciou seu discurso falando da gran-
diosidade da festa: “Por certo concor-
rer com uma festa deste porte é se-
guramente uma desonestidade que o
Octacílio nos faz”, brincou.

“Este momento glorioso nos im-
põem uma reflexão que o movimen-
to médico se faz presente em toda
sua trajetória. Podemos afirmar que
não se completa 50 anos de forma
impune. A história é calcada por

lutas, conflito, pro-
postas, avanços, vi-
tórias e, acima de
tudo, trabalho. Trago
aos médicos de San-

tos e re-gião os cumprimentos da
diretoria do Simesp”.

Vice-presidente da Federação
Nacional dos Médicos (FENAM), José
Erivalder, disse que “o SINDIMED sou-
be trabalhar na perspectiva social rei-
vindicando o que a população do nos-
so Estado deseja, que é um País jus-
to e democrático. Santos está de pa-
rabéns. A FENAM está aqui em nome
de 57 sindicatos brasileiros desejan-
do que Santos continue da mesma for-
ma nesta luta”.

O presidente da Unicred, Antônio
Ventura, elogiou a diretoria do SIN-
DIMED: “Parabenizo esta diretoria
pela festa brilhante e necessária di-
ante de tantos problemas que lida-
mos hoje”. Ventura reiterou ainda a
importância da defesa do médico fei-
ta pelo SINDIMED.

Cadastro
Médico, mantenha seu cadastro

atualizado enviando seus dados (nome,
endereço para correspondência,
telefones e e-mail) para o endereço
eletrônico: <sindimedsantos@sindimed
santos.org.br>. Assim, você ficará por
dentro de tudo que acontece no
SINDIMED. Visite nosso site com novo
visual: www.sindimed santos.org.br

O diretor do SINDIMED e presi-
dente da Unimed Santos, Raimundo
Vianna de Macedo, fez um paralelo
da cooperativa com o SINDIMED.
“Considero um privilégio participar
desse momento representando a Uni-
med de Santos que, assim como o
sindicato, é um patrimônio dos mé-
dicos. Para a Unimed essa comemo-
ração tem um significado especial
pela relação estreita entre as duas
instituições. A Unimed nasceu den-
tro do SINDIMED”. Ele também des-
tacou a importância dos ex-presiden-
tes Edmundo Castilho e Maurício
Fang na construção da Unimed.

Representando o Cremesp, Desirè
Carlos Callegari, disse que “é um pra-
zer representar o Cremesp nesta fes-
ta. Que os próximos 50 anos sejam
mais prósperos do que já foram”. Ele
também agradeceu os médicos da re-
gião pela expressiva vitória na eleição
do Conselho Federal de Medicina, que
o elegeu como representante do Esta-
do de São Paulo.

Curta

Lideranças enaltecem jubileu do SINDIMED. No detalhe, o presidente
Octacílio Sant’Anna Jr.

E-mails
O Departamento de Comunicação

do Sindimed 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@sin
dimedsantos.org.br>

Prêmio
Médico, se você foi agraciado com

algum prêmio, homenagem ou realiza
algum trabalho voluntário entre em
contato conosco pelo e-mail: <impren-
sa@sindimedsantos.org.br> ou deixe
seu contato pelo telefone 3223-8484,
com Carol ou Simone. Se tiver foto favor
enviar pois além do jornal postaremos
no nosso site.



Galeria de fotos

Confira algumas imagens que marcaram
a data festiva do SINDIMED

Sindimed premia associados durante a festa

MC Informática
2 aparelhos MP4
• José Bento Toledo Piza
• Mauro Dinato

Usimed
2 cesta de produtos diversos
• Ana Paula Nassar
• Antônio Ventura

Clínica Corps et Santè
(Global Tour)
Spa dos pés
• José Carlos Medina Carvalho
Massagem relaxante
• Walter Nei Nascimento
Drenagem linfática
• Cid Carvalhaes
Limpeza de pele
• Edemilson Cavalheiro
Hidratação corporal
• Rosana Ferreira

Grupo Baobá
3 pacotes de fim de semana na
Pousada Baobá, em Juquehy
• Márcio Sant´Anna
• Marcos Calvo
• Luis Carlos Marques

Hotel 27
2 diárias
• Jean Khater Filho

Hellás Fashion Store
2 kits
• Carlos Alberto de Lima Perez
• Antônio Alberto Demartine

Global Tour
Porto Seguro, uma semana
para duas pessoas
• José Roberto Batista Marins

Global Tour
5 almoços no Costa
Cruzeiros com acompanhante
• Raimundo Vianna de Macedo
• Octacílio Sant´Anna Junior
• Wanderley de Souza
• Sidney Gaspar
• Mário Augusto

Global Tour
Pacote no Gávea Hotel Guarujá
• Meyer Reznik

Global Tour
Pacote no Gávea Hotel Taubaté
• Nelson Roberto Zecchin

Global Tour
Club Med 6 noites
• Luiz Fernando G. da Silva

Muitos médicos tiveram um motivo a mais para
comemorar o jubileu, pois levaram presentes para a casa.

Confira os sorteados da festa e as empresas parceiras.

Festa teve homenagens e presentes
Um dos momen-

tos marcantes na fes-
ta foi a homenagem
aos ex-presidentes do
SINDIMED que ajuda-
ram a construir a his-
tória do sindicato e
mantiveram vivos os
objetivos da defesa da
classe médica.

Estavam presen-
tes Edmundo Castilho
(1968 a 1973); Mário
Eugênio Mallegni (1974
a 1979); Pio Alves Ri-
beiro (1980 a 1982);
Fausto Figueira de
Mello Júnior (1983 a
1985); José Andrade
Grillo Filho (1989 a
1998) e Marcelo Miguel
Alvarez Quinto (1998 a
2004). Cada um rece-
beu uma placa alusiva
à data. José Erivalder e Mário Mallegni

Pio Ribeiro e Cid CarvalhaesMarcelo Quinto e Álvaro Norberto

Anuncio Comunnicar

José Andrade Grillo e Antonio Ventura

Raimundo Vianna e Edmundo CastilhoFausto Figueira e Desirè Callegari


