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Fechamento Autorizado 
Pode ser aberto pela E.C.T.

NOVO DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Desde o dia 11 de maio o Sindimed tem um novo repre-
sentante jurídico. A partir desta data, o departamento 
jurídico do sindicato � cará aos cuidados do escritório Ca-
lil Advogados Associados S/C, com sede a Rua Vahia de 
Abreu, 75, Boqueirão, em Santos.
Informamos ainda que os  plantões de serviços jurídicos 
realizados na sede do Sindimed as terças (das 13h às 15h) 
e sextas-feiras (das 15h às 17h) continuarão normalmente.

Para o Sindimed é fundamental garantir a qua-
lidade de vida de seus associados e familiares. 

Por isso, a diretoria está trabalhando para  ampliar os convê-
nios e parcerias de nosso Clube de Vantagens. 
Confira os mais novos parceiros do Sindimed!

Nesta edição do informa-
tivo Sindimed, o médico 
homenageado é o Dr. José 
Andrade Grillo Filho,  ex-
-presidente do Sindimed 
e protagonista de um dos 
capítulos mais marcantes 
da história da classe mé-
dica da Baixada Santista. 
Conheça um pouco mais 
dessa história.

Sindimed e a Unimed Santos o� cializaram o convênio de Plano de Saúde 
com valores diferenciados para associados do sindicato. 

No registro da assinatura dos contratos a  Dra. Maria Claudia Santiago Cassiano, presidente do Sindimed,  
Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed, do Dr. Ivan Akaoui Vianna, diretor de mercado da Unimed (sentados). 

Em pé estão Fernando Moura, gerente de mercado da Unimed, José Júlio Bonfanti, Arquimedes Martinez, 
ambos representantes da JRB&B e Frederico Remolli, do marketing da Unimed.

CLUBE DE VANTAGENS

HOMENAGEM

ASSINADO CONVÊNIO ENTRE UNIMED E SINDIMED

págs. 04 e 05

pág. 07
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Uma das palavras mais uti-

lizadas, e talvez desgastadas, 

deste novo milênio é “mu-

dança”. Mas a grande questão 

sobre “mudança” é que hoje 

o seu signi� cado evoluiu e 

ganhou ainda mais complexidade se ligando à ação. 

No Fórum “Os Impactos da Reforma Trabalhista no 

Movimento Sindical Médico”, realizado em setembro 

do ano passado, tivemos contato com experiências de 

sucesso em prol da classe médica em diversos estados 

brasileiros. E foi baseado nestes exemplos que a dire-

toria do Sindimed, desde então, vinha buscando solu-

ções para melhorar  as ações deste sindicato, e conse-

quentemente, a qualidade de vida de seus associados.

Durante este período uma coisa � cou clara: mudanças 

eram necessárias. Nada que � ca estático evolui. Nossa 

vida é uma evolução e aprendizado constantes. Assim, 

Dra. Maria Cláudia Santiago Cassiano

Presidente

Editorial

Continuamos lutando por 
um sindicato fortalecido
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arregaçamos as mangas e buscamos corrigir o que achá-

vamos que poderia ser melhor.

E a agora começamos a colher os frutos dessas novas 

oportunidades.  Já temos um novo website, mais moder-

no e funcional que leva ao médico da região as notícias, 

artigos e avisos do Sindimed.

Nosso Clube de Vantagens, com descontos especiais 

para o médico em dia com a mensalidade vem ganhan-

do convênios e parcerias importantes na área de pres-

tação de serviços – que vão desde Planos de Saúde, de 

Assistência Funerária, Seguros, Prontuários Eletrônicos, 

Treinamentos e Consultorias até Assistência Técnica em 

Informática – que facilitarão em muito a vida cotidiana 

de nossos associados. 

Mais importante que o resultado dessas mudanças, para 

nós do Sindimed, é saber que estamos contribuindo mais 

ativamente para o bem estar físico e mental dos médicos 

da Baixada Santista, que é o principal objetivo do sindicato. 

Agende seu horário de
atendimento, de segunda a sexta.
Dúvidas: Secretraria 13 3223.8484

PLANTÃO DE SERVIÇOS

JURÍDICO
Terça-feira das 13h às 15h e 
Sexta-feira das 15h às 17h

CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às 15h
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Médico, mantenha seu cadastro sem-

pre atualizado e receba em primeira 

mão informações e comunicados im-

portantes do Sindimed. Se você mudou 

de endereço, entre em contato com a 

secretaria do Sindimed pelo telefone 

(13) 3223-8484 ou pelo email: 

contato@sindimedsantos.org.br 



PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS 
DOS MÉDICOS NAS 

HOMOLOGAÇÕES TRABALHISTAS

 Inúmeras exigências de participação dos sindica-
tos, previstas antes da reforma celetista, deixaram 
de ser obrigatórias, aumentando signifi cativamente 
a possibilidade de sonegação e de retirada de direi-
tos dos médicos empregados, como se depreende, 
por exemplo, da desnecessidade da homologação 
das verbas rescisórias pela entidade sindical.

 As rescisões dos contratos não necessitam mais de 
revisão por parte de sindicatos ou do Ministério do 
Trabalho, abrindo espaço para fraudes e, consequen-
temente, perda de diversos direitos do empregado.

 Pelo fato da legislação trabalhista possuir temas 
específi cos, que às vezes não são de conhecimen-
to nem mesmo do trabalhador mais informado, 
verifi ca-se o aproveitamento dos empregadores na 
supressão de haveres e direitos trabalhistas no mo-
mento da rescisão.

 Para evitar essas ocorrências, é fundamental que 
o empregado não concorde na homologação da res-
cisão contratual sem a participação do sindicato da 
categoria, justamente para salvaguardar a garan-
tia de que irá receber todas as verbas que lhe são 
devidas, com a adoção imediata de medidas ao se 
apurar diferenças antes da quitação.

 Até mesmo porque, a quitação dada ao contrato 
de trabalho na homologação da rescisão, difi culta 

(ou praticamente inviabiliza) reclamação dos débi-
tos posteriormente constatados.

 Por isso, a participação do sindicato, órgão legí-
timo de defesa da classe médica na região, é cru-
cial ao trabalhador, pois garante segurança jurídi-
ca dos direitos emanados da relação de emprego.

 No mesmo sentido, a importância da união da 
classe na luta pelos seus direitos e reivindicações, 
objetivando, constantemente, a ampla fi scalização 
dos contratos de trabalhos, o recebimento e apu-
ração das denúncias, campanha por acréscimos de 
benefícios e salarial, inclusive da obrigatoriedade 
da participação sindical nas homologações das res-
cisões, direitos a se conquistarem pelas conven-
ções e dissídios coletivos, agora com maior força e 
representatividade normativa.

 O sindicato reforça a necessidade da organiza-
ção para manutenção dos direitos da classe médica 
da região, associados ou não, pelo qual ressalta a 
importância da sindicalização e da sua assistência 
na homologação do contrato de trabalho.

Para mais informações sobre homologações é só 
entrar em contato com o Sindicato pelo e-mail: 
sindimedsantos@sindimedsantos.org.br ou pelo te-
lefone (13) 3223-8484.

3Jurídico

Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), se faz cada vez mais necessário 
empreender esforços na preservação dos direitos sociais e, principalmente, pela 

manutenção do direito sindical e do direito coletivo do trabalho.

Dra. Alessandra Calil, 

Depto. Jurídico



Mas para começar a contar 
a história do Dr. José Andrade 
Grillo Filho, mais conhecido 
como Dr. Grillo, vamos primei-
ro voltar um pouco no tempo.

Filho do também médico José Andrade Grillo e de Anna 
Domingues A. Grillo, nasceu no dia 13 de maio de 1950, no 
bairro do Ipiranga , na capital paulistana, e mudou-se para 
Santos aos 10 anos. Na ocasião, o pai decidiu que o clima 
na Baixada Santista seria melhor para a saúde dos � lhos – 
José e Ana Gilcie, que sofriam de problemas respiratórios.

Aqui a família prosperou, os � lhos estudaram e o � lho 
resolveu seguir os passos do pai na Medicina. “Meus pais 
achavam que eu devia ser engenheiro ou administrador. 
Mas cresci ouvindo as histórias paternas... Lembro que eu 
tinha uns cinco ou seis anos e meu pai passava em casa 
de ambulância, vindo de um atendimento domiciliar e 
aquilo � cou marcado na minha mente”, revela.

 En� m, a admiração pela pro� ssão do pai 
venceu e Grillo cursou a Faculdade de Me-
dicina em Teresópolis, no Rio de Janeiro. 
Estava há pouco tempo em terras � umi-
nenses quando conheceu sua esposa Eli-
zabeth. “Eu estava assistindo um jogo com 
outro estudante quando vi aquela menina 
linda na arquibancada. Na hora virei para 
ele e disse que um dia me casaria com ela. Dois anos 
depois começamos a namorar e nos casamos em 1974, 
quando estava no quinto ano de faculdade”, conta Grillo.

O MÉDICO HOMENAGEADO DESTA EDIÇÃO FOI PROTAGONISTA DE UM DOS CAPÍTULOS MAIS MARCANTES DA 
HISTÓRIA DA CLASSE MÉDICA DA BAIXADA SANTISTA: A GREVE DOS MÉDICOS MUNICIPAIS DE SANTOS, EM 1988.  

Uma vida dedicada à medicina e ao sindicalismo

Na época, os estudantes da Faculdade de Medicina 
de Teresópolis podiam optar por cursar o último ano 
em Santos. Então, depois do casamento, o casal mu-
dou-se para a Baixada Santista onde Grillo começou a 
residência em Clínica Médica, especialidade pelo qual 
se dedicava desde o terceiro ano do curso. 

“Eu gosto de entender as coisas, de um diagnóstico dife-
rencial... Da propedêutica, de fazer um diagnóstico através 
dos seus sentidos, sem equipamentos so� sticados . Embo-
ra isso não seja muito valorizado. A beleza da Medicina é 
que você nunca é absoluto. Médico não é Deus”, explica.

Grillo e Elizabeth tiveram dois � lhos, Glaucia – que há 17 
anos mora nos EUA, onde é casada com um americano e 
mãe de Renata e Anita – e José Renato, que atualmente 
mora na Irlanda com a esposa Marina.

Apaixonado pela Medicina, Dr. Grillo é especialista não 
só em Clínica Médica , mas também em Medicina do 
Trabalho. Na região, atuou em consultório próprio, em 

prontos-socorros de Cubatão e Santos, foi 
médico da Femco (Fundação Cosipa de Se-
guridade Social), do Sindipetro e da Servix 
Engenharia, além de fazer parte da equipe 
de Clínica Médica da Santa Casa de Santos 
e da Casa de Saúde, onde também foi pre-
ceptor da especialidade.

No � nal da década de 1980, a paixão pela 
pro� ssão cedeu um pouco de espaço para a luta na busca 
de melhores condições de trabalho para seus pares e Dr. 
Grillo tornou-se presidente do Sindimed. 

   Eu gosto de 
entender as coisas, 
de um diagnóstico 

diferencial...”
”

Dr. Grillo, com a esposa e a família da � lha na formatura de Glaucia, nos EUA

Com a esposa e companheira de vida, Elizabeth, 

... Na época da formatura... juntos há 44 anos...

Dr. Grillo, durante sua gestão 
como presidente do Sindimed. 
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O MÉDICO HOMENAGEADO DESTA EDIÇÃO FOI PROTAGONISTA DE UM DOS CAPÍTULOS MAIS MARCANTES DA 
HISTÓRIA DA CLASSE MÉDICA DA BAIXADA SANTISTA: A GREVE DOS MÉDICOS MUNICIPAIS DE SANTOS, EM 1988.  

Uma vida dedicada à medicina e ao sindicalismo
5

“Nunca tinha sido nem síndico de prédio, mas fui con-
vidado pelo meu amigo Dr. Hélio Boturão – um grande 
articulador político – para participar da chapa que dis-
putaria a eleição no Sindimed. Queriam 
sangue novo à frente do Sindicato dos 
Médicos, então após algumas reuniões, a 
chapa foi formada por mim, como presi-
dente, Dr. Gabriel David Hushi, Dr. Marcelo 
Quinto, Dr. Luiz Fernando Gomes da Silva 
e o Victor Sola. Disputamos e vencemos a 
chapa do Dr. George Bittar, que considero uma das gran-
des lideranças médicas de nossa região”, lembra.

Assim, em 1988 o Dr. Grillo assumiu pela primeira vez a 
presidência do sindicato. “Era uma responsabilidade muito 
grande e como não tínhamos muita experiência decidimos 
por uma gestão pro� ssional, com expediente diário, mesmo 
que não fôssemos remunerados”, explica.

Na ocasião, os médicos santistas não concordaram com 
a indicação de David Capistrano para a Secretaria de Saú-
de do município o que só veio aumentar o desprestígio 
da classe pelo governo petista. Cansados de não serem 
ouvidos e de terem suas reivindicações negadas o Sindi-
med articulou uma greve geral dos médicos de Santos.

“Foram 31 dias de greve. Nesse tempo fechamos 21 po-
liclínicas e três hospitais.Toda a equipe médica do municí-
pio passou a atender somente no pronto-socorro central 
e ainda assim a população nos agradecia e dizia que o 
atendimento estava muito mais ágil. Durante esse tem-
po eu praticamente me tornei o secretário de Saúde 

Homenagem

da cidade, mas conseguimos atingir nossos objetivos”, 
explica revelando ainda que por causa dessa greve 

chegou até a ser processado criminal-
mente e perdeu o cargo como médico 
da Femco. 

Dr. Grillo foi o único médico a ser presi-
dente do Sindimed por três mandatos, pe-
ríodo de muitas lutas e conquistas para a 

classe médica. No meio do último mandato foi convidado a 
assumir a che� a de gabinete do então secretário de Saúde 
de Santos, Dr. Odílio Rodrigues Filho – cargo que ocupou 
durante a gestão dos prefeitos Beto Mansur e João Paulo 
Tavares Papa – e com isso decidiu afastar-se do sindicato: 
“Não achava compatível ser presidente do sindicato e tra-
balhar na Secretaria de Saúde. Não achava certo”.

Hoje, mesmo aposentado como médico concursado em San-
tos, continua atuando no pronto atendimento da Unimed da 
Praia Grande e como médico do trabalho para a BR Mobilidade.

Quando questionado sobre um conselho para os novos 
médicos é enfático : “Na Medicina é preciso vocação. Se for 
só para ganhar dinheiro, a pessoa não será feliz. Por isso es-
colha a especialidade que você gosta e não o que lhe dará 
mais lucro. Tenha paciência, sabedoria e se resigne a nossa 
atividade. Nós médicos temos a vantagem de fazer o bem 
e ainda sermos remunerados por isso”, � naliza.

Nós médicos 
temos a vantagem de 

fazer o bem ”

”

O casal Dr. Grillo e Elizabeth, com a nora Marina e o � lho José Renato
 A � lha Glaucia, com o marido e as 

� lhas Renata e Anita

Com a esposa e companheira de vida, Elizabeth, 

... Na época da formatura

Crédito: Arquivo pessoal
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Atenção médicos! A partir de 16 de julho começa-
rão a ser entregues pelos Correios o material elei-
toral para o pleito que defi nirá a gestão 2018-2023 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp). O kit contém instruções, uma pa-
peleta de identifi cação e a cédula eleitoral, além 
de envelope próprio para postagem de retorno. As-
sim que receber este material, o médico deverá 
efetuar o seu voto, direto, secreto e obrigatório, 
e enviá-lo, imediatamente, também pelos Correios 
ao Cremesp.

A eleição ocorrerá no dia 9 de agosto, de acor-
do com a Resolução CFM 2.161/2017, que dispõe 
sobre a eleição dos membros titulares e suplentes 
dos Conselhos Regionais de Medicina. O pleito será 
realizado por correspondência, não havendo voto 
presencial.

Serão considerados válidos apenas os votos cujos 
envelopes contiverem a chancela dos Correios e que 
chegarem até o dia 9 de agosto no Conselho. Está 
prevista em lei multa para aqueles que não vota-
rem, exceto quando justifi cado até 60 dias após o 
encerramento do pleito.

O médico que estiver inscrito em mais de um Conse-
lho Regional de Medicina deverá votar em pelo menos 
um deles, justifi cando nos demais.

A eleição será conduzida por uma Comissão 
Eleitoral, designada pelo plenário do Cremesp e 
composta pelos seguintes médicos: Cid Célio Jay-
me Carvalhaes, presidente; e Adagmar Andriolo 
e Paulo Manuel Pego Fernandes, secretários.

REGULARIZE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Os votos dos médicos que estiverem com sua 

situação fi nanceira regularizada junto ao Cre-
mesp, até o dia 8 de agosto, serão considerados 
válidos. Não será permitido o envio de valores 
(cheque ou dinheiro) junto ao material eleitoral, 
sob nenhuma hipótese. Para obtenção das certi-
dões ético-profi ssional e de quitação de débitos 
junto ao Cremesp, os candidatos devem acessar 
a Área do Médico, no site do Cremesp

APURAÇÃO
A apuração dos votos será iniciada às 20 horas do 

dia 9 de agosto de 2018;
• O médico poderá acompanhar a apuração em 

tempo real no site do Cremesp.

Dúvidas sobre a Eleição Cremesp 2018 pode-
rão ser dirimidas com a Comissão Eleitoral, pelo 
e-mail comissaoeleitoral2018@cremesp.org.br.

MATERIAL PARA A ELEIÇÃO 
2018 DO CREMESP COMEÇA A 

SER ENVIADO EM JULHO



Em junho, o Sindimed e a Unimed Santos oficializaram o convênio de Plano de Saúde. A assinatura do contrato 

ocorreu no dia 15, nas dependências da Unimed, e contou com a presença dos presidentes das duas entidades, 

Dra. Maria Claudia Santiago Cassiano, do Sindimed, e Dr. Claudino Guerra Zenaide, da Unimed, do Dr. Ivan Akaoui 

Vianna, diretor de mercado da Unimed, além de José Júlio Bonfanti e Arquimedes Martinez, representantes da 

JRB&B empresa responsável pelas vendas.

 “Desde o ano passado temos procurado � rmar convênios visando oferecer vantagens para nossos associados. E com 

os valores diferenciados que conseguimos junto a Unimed esperamos uma grande adesão por parte da classe médica 

da Baixada Santista”, comentou a Dra. Maria Claudia.

Agora, associados do Sindimed e seus familiares  

terão a sua disposição – com condições especiais 

de pagamento – um dos melhores planos de Saú-

de do país, que só na região conta com mais de 

1800 médicos, além de ampla rede credenciada, 

com os principais hospitais, clínicas e laboratórios.

Se você médico se interessou por esse pla-

no ou quer mais informações entre em conta-

to com o Sindimed pelo tel. (13) 3223-8484 ou 

pelos e-mails imprensa@sindimedsantos.org.br 

ou contato@sindimedsantos.org.br.

TECHNO UPGRADE 
INFORMÁTICA 

Mais uma comodidade a 
disposição dos associados 
Sindimed:  orçamento gra-
tuito para micros e note-
books, além de descontos 
especiais para os mais varia-
dos tipos de serviços de in-

formática com a Techno Upgrade Informática.  
Para isso, basta agendar um horário e levar 
sua máquina na Sede do Sindimed. Mais in-
formações pelo telefone (13) 99750-4148 ou 
3223-8484.

ASSINADO CONVÊNIO ENTRE 
SINDIMED E UNIMED

7

PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA DA OSAN 

O médico associado que aderir a 
este plano através do Sindimed pagará 
R$15,00 por vida, ou seja, quase a meta-
de do preço de que ele pagaria se tivesse 
contratado os serviços da empresa por 

pessoa física.

Além disso, a cobertura contratual será 

nacional, sem carência ou taxa de sepultamento e com o dobro 

de quilometragem se houver a necessidade de translado.

A parceria da Osan com o sindicato inclui os médicos asso-

ciados – em dia com a mensalidade -, seus cônjuges, � lhos de 

qualquer idade, e demais familiares.

Mais informações no Sindimed.

Dra. Maria Claudia Santiago Cassiano, do Sindimed, 
e Dr. Claudino Guerra Zenaide, da Unimed
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Em julho, o Sindimed, em par-
ceria com a Gira Treinamentos 
Organizacionais, traz um novo 
curso direcionado para secretá-
rias, recepcionistas e atenden-

tes da área da saúde: ”Geren-
ciando o Tempo e Administrando 

Con� itos na Área da Saúde”.
Neste curso, serão apresentadas técnicas e 

estratégias para que as pro� ssionais da área possam obter 
uma gestão do tempo apropriada, e� ciente e bem execu-
tada. Além disso, o curso abordará a gestão de con� itos no 
ambiente de trabalho e como alcançar a harmonia entre os 
funcionários sem afetar a produtividade .

A turma terá vagas limitadas, e será realizada no dia 28 de 
julho de 2018, um sábado, das 8h às 12h, na Sede do Sindi-
med (Avenida Conselheiro Nébias, 628 cj. 51). O conteúdo 
programático será o seguinte:

CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

•  ORGANIZAÇÃO E TEMPO

• SABOTADORES DO TEMPO

• PRODUTIVIDADE X TEMPO

• RELAÇÃO TEMPO E ESTRESSE

• INVESTINDO NA QUALIDADE DO TEMPO

• COMO DEFINIR CONFLITO

• PRINCIPAIS CAUSAS DE CONFLITOS NO TRABALHO

• ASPEC TOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO CONFLITO

• COMO ADMINISTRAR CONFLITOS

• RELAÇÃO CONFLITO E ESTRESSE

• INVESTINDO NA QUALIDADE DE VIDA 
  DENTRO E FORA DO TRABALHO

O valor do investimento será de R$ 60,00 por pessoa 
e as inscrições vão até o dia 20 de julho. Para se inscre-
ver ou obter mais informações basta entrar em con-
tato pelos e-mails: sindimedsantos@sindimedsantos.
org.br ou contato@giratreinamentos.com.br; ou pelo 
telefone (13) 3223-8484.
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