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Editorial

A responsabilidade
consciente do seu voto
Daqui a pouco menos de
dois meses é hora de novamente irmos às urnas e elegermos novos governantes
Dra. Maria Cláudia Santiago Cassiano
para nosso país.
Presidente
Mas enquanto é primordial
eleger um novo governador
e presidente que façam a diferença, não podemos esquecer da importância que é escolher bem seus candidatos
para deputados e senadores. Em meio a escândalos de
corrupção e tantas denúncias envolvendo a classe política é necessário, mais do que nunca, votar com consciência e escolher aqueles que vão realmente nos representar. Não podemos esquecer que são os membros do
legislativo que serão responsáveis por elaborar as leis
que permitem ao médico trabalhar.
Há muitos que votam apenas por votar, ou para não pagar multa, mas agora é hora de nós, médicos, pensarmos,
refletirmos e decidirmos com responsabilidade em quem
votar. Devemos escolher com a razão e não com o coração.

Há deputados tanto na Câmara Estadual como na Federal
que já estão no seu quinto ou sexto mandato, sem ter
feito algo de relevante e importante para o seu estado
e país, e o povo continua votando neles a cada eleição...
É comum durante uma conversa alguém falar que nem
lembra em quem votou nas últimas eleições. Isso não
pode ocorrer mais! Temos que aprender a ter memória
política. Se quisermos que nossos representantes atuem
em prol da classe médica temos que escolher àqueles comprometidos com nossa causa e quando eleitos,
acompanhar suas ações e exigir o cumprimento das promessas de campanha.
Não podemos nem dizer que não há como saber o
que esse ou aquele candidato que tenta a reeleição fez
durante os últimos quatros anos. Em vários sites como
no www.congressonacional.leg.br é possível ter acesso
aos projetos em tramitação no legislativo em apenas
alguns cliques .
Pagamos muito caro para ser cidadãos neste país,
temos o direito de exigir o melhor!

PLANTÃO DE SERVIÇOS
Médico, mantenha seu cadastro sempre atualizado e receba em primeira
JURÍDICO
Terça-feira das 13h às 15h e
Sexta-feira das 15h às 17h

mão informações e comunicados im-

CONTABILIDADE
quintas-feiras das 13h às 15h

secretaria do Sindimed pelo telefone

portantes do Sindimed. Se você mudou
de endereço, entre em contato com a
(13) 3223-8484 ou pelo email:

contato@sindimedsantos.org.br

Agende seu horário de
atendimento, de segunda a sexta.
Dúvidas: Secretraria 13 3223.8484
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ARRAIAL do SINDIMED
O Arraial Junino do Sindimed, em comemoração aos aniversariantes de
abril, maio e junho foi um sucesso! A cada novo evento mais associados
estão comparecendo e celebrando conosco mais um ano de vida. A Festa
Junina deste ano, mais uma vez contou com decoração encantadora e pratos
típicos deliciosos como caldo verde, vinho quente, canjica, pinhão, pipoca,
além é claro do tradicional churrasco preparado por nossos “kukas”.
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Quando amar ao próxim

NESTA EDIÇÃO, MAIS UMA VEZ, O INFORMATIVO SINDIME
A UM DE SEUS DIRETORES: O MÉDICO PEDIATRA DR. P
Nascido em Santos, no ano

tia como em casa. Ele também trabalhou na Prefeitura de

em que terminava a Segun-

Santos, atuando nas Policlínicas da cidade (era chefe da

da Guerra Mundial, como

Policlínica do Marapé). Ele também adorava trabalhar no

fruto da união de Pedro Gaido e Ida Tardivo Gaido, o

Hospital de Bertioga, acho que porque foi esse emprego

menino que ficou órfão de pai aos 10 anos sonhava em

que lhe ajudou a pagar pelos meus estudos e os da minha

ajudar aos outros desde cedo.

irmã ”, contou sua filha Daniela Gaido.

Com sacrifícios e ajuda da família começou a estudar

Conhecido pela sua dedicação e carinho aos seus pe-

Medicina na Faculdade de Itajubá, em Minas Gerais, e no

quenos pacientes, foi exercendo a profissão que tanto

segundo ano transferiu-se para a segunda turma da Facul-

amava que conheceu sua esposa, Jônia. “Ele foi atender o

dade de Ciências Médicas de Santos, formando-se em 1973.

irmão mais novo dela em casa e acabou se apaixonando

A paixão pela Pediatria que começou durante o curso

pela minha mãe e se casaram em setembro de 1984”, ex-

só aumentou ao longo dos anos fazendo com que fosse

plicou Daniela. A união durou uma década e dela nasce-

convidado a trabalhar em praticamente todos os hospi-

ram seus grandes amores: as filhas Daniela, que é dentis-

tais santistas. “Além do consultório e da Unimed, meu pai

ta, casada com Guilherme e mãe do pequeno Bernardo,

trabalhou na Beneficência Portuguesa, no Hospital dos

de 2 anos e 11 meses; e Isabela, advogada, que há seis

Estivadores, mas era no Hospital São Lucas que se sen-

anos mora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas imagens, Dr. Pedro, ao lado das filhas,Isabela e Daniela, do genro Guilherme e do neto Bernardo.

Recebendo homenagens na Prefeitura de Santos

No Hospital São Lucas, fazendo o parto da pequena
Gabriela, filha de Priscilla Ferreira Araújo.

Homenagem

ximo é mais que uma missão

NDIMED EXPRESSA SUA ADMIRAÇÃO EM UMA HOMENAGEM PÓSTUMA
A DR. PEDRO GAIDO FILHO, FALECIDO EM 15 DE JULHO, AOS 72 ANOS.
Mesmo com o divórcio e com a vida atribulada de mé-

de caridade. Há pouco mais de um ano, estávamos almo-

dico, Dr. Pedro ainda encontrava tempo para as filhas, que

çando e sem querer descobri que ele estava ajudando um

na adolescência optaram por morar com o pai. Fanático

seminarista a concluir seus estudos. Ele era assim. Nasceu

por futebol, ou melhor, pelo São Paulo Futebol Clube, não

para servir ao próximo”, revelou Daniela.

era de ir aos estádios, mas não perdia uma partida pelo

Sua filha comentou ainda que mesmo com vários pro-

rádio ou pela televisão, de preferência acompanhado de

blemas de saúde Dr. Pedro nunca deixou de trabalhar.

seus dois cachorros.

“Desde a época de faculdade meu pai tinha bronquite.

Como todo ser humano iluminado, durante pratica-

Era hipertenso e chegou até a enfartar há uns 16 anos,

mente toda sua existência buscou formas de melhorar a

mas não me lembro dele tirar férias. Mesmo com a saú-

vida das pessoas, seja exercendo sua profissão, como di-

de debilitada por conta de uma insuficiência renal, nunca

rigente no Sindimed, ou mesmo de forma discreta. “Meu

pensou em parar de trabalhar”.

pai era aquele paizão que aos finais de semana chegava

Para a Diretoria do Sindimed, expressar em palavras nos-

em casa do trabalho e mesmo cansado não se irritava de

so agradecimento pela pessoa e pelo profissional que o Dr.

encontrar a casa cheia de adolescentes. Todos os nossos

Pedro Gaido Filho representava é muito difícil, mas espera-

amigos sempre o adoraram. Desde que eu me lembre, ele

mos com esta homenagem que onde quer que esteja sai-

estava sempre ajudando alguém ou alguma instituição

ba de nossa gratidão. Adeus, Pedrinho. Obrigada por tudo.

Nos EUA, com Isabela

Com Neymar, um dos amigos
da filha Daniela

Dr. Pedro com o genro, Guilherme e sua paixão...

No consultório, na primeira consulta
do netinho Bernardo

Vidrado no futebol, ao lado do
companheiro de quatro patas

... o pequeno Bernardo

com Daniela e o neto
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2017
ATIVO

(

2,017)

PASSIVO

(

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Disponibilidades

Tributos Federais a Recolher

2,017)

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita Operacional Bruta

Caixa

(R$

389.62)

IRRF a Recolher

(R$

119.94)

PIS a Recolher

(R$

98.29)

Bcos. Cta. Movimento
Caixa Econômica Federal

(R$

4,249.95)

Tributos Municipais a Recolher

Sicoob Unimais Metropolitana

(R$

5,895.87)

I.S.S. Retido a Recolher

Caixa Econômica Federal

(R$

3,252.76)

Sicoob Unimais Metropolitana

(R$ 1,167,209.17)

Outras Contas

(R$

Total do Ativo Circulante

(R$ 1,181,379.05)

Aplicações Financeiras

(R$

294.30)

(R$

-

Receita Mensalidade Associados

(R$

132,665.10)

Receita Contribuição Sindical

(R$

449,981.58)

(-) Devol./Cancel.Mens./Contr.Sindical

(R$

(1,382.79)

Receitas Financeiras

(R$

117,410.46)
13,500.00)

Outras Receitas

(R$

(-) Repasse p/ Outras Entidades

(R$ (170,993.31)

Total Receita Bruta

(R$

541,181.04)

(-) Despesas Administrativas

(R$

201,103.42)

(-) Despesas C/Folha de Pagamento

(R$

126,716.56)

(-) Despesas Gerais

(R$

68,179.37)

(-) Despesas Tributárias

(R$

13,442.82)

(-) Despesas Financeiras

(R$

17,163.06)

Total das Despesas Operacionais

(R$

426,605.23)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

(R$

114,575.81)

Obrigações Trabalhistas
Obrig.trabalhistas a Pagar

)

381.68)
Despesas Operacionais

Ativo não Circulante
contas a receber

(R$

Obrigações Sociais
F.G.T.S. a Recolher

(R$

579.50)

INSS a Recolher

(R$

1,793.24)

Contr. Sindical a Recolher

(R$

111.59)

72,752.92)
Outras Contas a Pagar

Total do Ativo Realizavel a Longo Prazo (R$

72,752.92)

Investimentos
Capital Sicoob

(R$

Condomínio a pagar

(R$

2,931.60)

Serv. Terceiros a pagar

(R$

5,145.60)

Demais contas a pagar

(R$

Total do Passivo Circulante

(R$

-

)

11,074.06)

182,120.05)
Parecer do Conselho Fiscal

Imobilizado
móveis e utensílios

(R$

máquinas e equipamentos

(R$

5,900.00)
6,010.40)

imóveis

(R$

150,546.48)

equipamento de informática

(R$

5,583.34)

Instalações

(R$

11,000.00)

( - ) depreciação acumulada

(R$

(139,295.52)

Total do Ativo não Circulante

(R$

294,617.67)

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Fundo Social

(R$ 1,464,922.66)

Total do Patrimônio Líquido

(R$ 1,464,922.66)

Nós membros da Comissão Fiscal do Sindicato dos
Médicos de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e
Praia Grande, no uso de nossas atribuições estatutárias,
conferimos, examinamos e constatamos, serem exatos os
valores constante no Balanço Geral Contábil de 2017,
conforme conferência em toda documentação apresentada
no qual somos pela sua aprovação, sem nenhuma resalva.

Maria Claudia Santiago Cassiano
Presidente

Alfredo Peres Neto
Contador CRC 1SP198.484/O-8
Total do Ativo

(R$ 1,475,996.72)

Total do Passivo

(R$ 1,475,996.72)

CREMESP REALIZA LEVANTAMENTO SOBRE
CASOS DE VIOLÊNCIA SOFRIDOS POR MÉDICOS
Um levantamento sobre casos de violência enfrentados pelos médicos em sua rotina de trabalho será realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado
de São Paulo (Cremesp) em agosto.
O link para um questionário da ferramenta SurveyMonkey
será enviado, via e-mail, para 35 mil médicos inscritos em
todo o estado. Esta será a terceira edição da sondagem, que
tem como objetivo conhecer a realidade da violência contra
médicos em sua rotina de trabalho.
Os dados coletados serão utilizados pelo Cremesp para
estudos e campanhas de combate à violência contra médicos e demais profissionais de saúde.
Os indicadores também poderão nortear as instituições de saúde na formulação de estratégias de
prevenção, acolhimento e enfrentamento à violência no cotidiano do exercício profissional da saúde.

A ação é uma parceria entre o Cremesp com o Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) que,
desde 2015, atuam juntos para combater a violência contra profissionais da saúde. A partir deste ano, o Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRFSP) também adere à iniciativa.
PROPOSTA QUER PENA MAIOR PARA AGRESSÕES
CONTRA MÉDICOS
Após intenso esforço do Cremesp, a proposta que aumenta a pena em 1/3 para os crimes de lesão corporal,
contra a honra, ameaça e desacato, quando cometidos
contra médicos e demais profissionais da saúde no exercício de sua profissão, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados, em abril deste ano.
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CONFIRA OS NOVOS CONVÊNIOS
E PARCERIAS DE NOSSO CLUBE DE
VANTAGENS DO SINDIMED
MEMORIAL NECRÓPOLE
ECUMÊNICA DE SANTOS
GUARDEAQUI
SELF STORAGE
Um dos mais novos parceiros do Sindimed é o
GuardeAqui Self Storage, que promete solucionar
aquele problemão que surge quando precisamos
armazenar móveis, equipamentos, objetos de lazer ou hobbies e não temos mais espaço em casa
ou na empresa. O GuardeAqui tem conceito internacional, onde a estocagem e a movimentação
dos pertences são realizadas pelo próprio cliente.
A empresa, cuja unidade em Santos fica na Avenida Martins Fontes, também conta com espaço
adequado para a guarda de equipamentos médicos, prontuários e outros documentos.
As instalações contam com sistemas de segurança dotados de câmeras de monitoramento 24
horas e alarmes individuais por box. Além disso, o
acesso é exclusivo do usuário ou de pessoas por
ele autorizadas, sendo necessária, além de um
código pessoal a chave do cadeado, de propriedade exclusiva do cliente. O contrato é mensal,
flexível, sem burocracia e sem taxas adicionais
(caso de IPTU ou condomínio, por exemplo) ou
despesas de manutenção (conta de eletricidade,
água ou condomínio). O locatário conta com um
seguro para seus bens, paga antecipadamente
pelo mês de uso e não há prazo mínimo de permanência: basta comunicar sua saída no final do
período contratado e o contrato não é renovado.
Portanto, não é preciso, por exemplo, apresentar
seguro-fiança ou fiador para alugar seu espaço.
Na parceria com o Sindimed, médicos associados, com a mensalidade em dia, têm 30% de desconto na mensalidade. Mais informações podem
ser obtidas pelo site www.guardeaqui.com ou na
Unidade Santos, pelo telefone (13) 3219-2899.

Médicos associados do Sindimed , com a mensalidade em dia,
terão descontos na aquisição de contratos de prestação de serviço de cremação e na cessão de lóculosno Memorial Necrópole
Ecumênica de Santos.
Se você médico e quer mais informações entre em contato com
o Sindimed pelo tel. (13) 3223-8484 ou com a consultora Daniela
Moraes, do Memorial, pelo tel.(13) 99709-2981.

IBPP - INSTITUTO BRASILEIRO
DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL
Mais uma comodidade a disposição dos associados Sindimed:planos
de seguros para Responsabilidade Civil Profissional, Acidentes Pessoais e Diária de Incapacidade Temporária.
O Instituto Brasileiro de Proteção Profissional é uma associação que tem por objetivo oferecer conveniência, tranquilidade e
proteção a profissionais liberais, especialmente àqueles da área
da saúde, no desempenho de suas atividades diárias. Por meio
de parceiros das mais renomadas empresas do mercado, nós
oferecemos o acesso a uma gama de produtos e serviços diferenciados, dessa forma protegendo os três pilares da sua vida:
profissional, pessoal e financeiro.
Além do clube de benefícios IBPP Club, o IBPP tem em
seus planos associativos, contratos coletivos com custos diferenciados, independente de sua área de atuação ou faixa
etária. Aderindo a um desses planos, o médico associado do
Sindimed , em dia com a mensalidade, pode estar segurado
quanto ao pagamento de condenações pecuniárias em ações
judiciais, provenientes de sentenças judiciais transitadas em
julgado, acordos judiciais ou extrajudiciais (negociados com
o consentimento prévio da Seguradora), relativos a danos materiais e/ou corporais e/ou estéticos e/ou morais oriundos de
atos profissionais. Há também planos que garantem acesso a
uma renda mensal complementar durante um prazo máximo
de 12 meses em caso de acidentes através das corretoras de
seguros parcerias. Mais informações podem ser obtidas com
os consultores de vendas do IBPP pelo tel.: (13) 99746-2207
ou na secretaria do Sindimed pelo tel.: (13) 3223-8484.
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SECRETÁRIAS E RECEPCIONISTAS
APRENDEM A GERENCIAR O TEMPO
O curso ”Gerenciando o
Tempo e Administrando Conflitos na Área
da Saúde”, direcionado
para secretárias, recepcionistas e atendentes
da área da saúde, foi realizado na manhã do sábado, dia 28 de julho e mais
uma vez a parceria do Sindimed com a
Gira Treinamentos Organizacionais foi um sucesso.
Como já ocorreu em outros cursos, a instrutora Alessandra Andrade usou o bom humor para apresentar técnicas
e estratégias para que as profissionais da área possam obter uma gestão do tempo apropriada, eficiente e bem
executada, além de abordar a gestão de conflitos no ambiente de trabalho e apresentar formas de alcançar a harmonia sem afetar a produtividade.

