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Festa de fim de ano comemora
conquistas e sorteia prêmios

Momento do sorteio, com diretores e auditores

D

os 103 médicos associados que participaram da
festa de confraternização de fim de ano no
Sinmed-MG dia 15 de dezembro, mais de 50
compareciam à sede da entidade pela primeira
vez. A presença desse grupo, no entender da diretoria,
mostra uma nova relação da categoria com o sindicato e é
uma resposta positiva ao esforço da atual gestão, desde a
posse, para incentivar a presença do médico no Sinmed-MG.
O ponto alto da festa de confraternização foi o sorteio

Mais de 100 médicos prestigiaram a festa

dos prêmios da campanha de recobrança das contribuições
social e sindical. Dos cinco prêmios sorteados, três saíram
para médicos do interior do Estado, o que mostra que o
sindicato está cada vez mais presente além dos horizontes
da capital mineira e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O maior prêmio, um carro Celta zero quilômetro,
foi para o cardiologista Sebastião Rodrigues da Cunha, de
Arcos. Dos cinco ganhadores, estava presente na festa o
médico Eli Ferreira da Cruz.
Participaram do sorteio 2.765 médicos, quites com as contribuições sindical e social. Os que adiantaram o pagamento da contribuição de 2007 concorreram com dois números. Ao todo, foram 3.919 números participantes.
CONFRATERNIZAÇÃO
O presidente do Sinmed-MG, Cristiano Gonzaga da Matta Machado, demonstrou de público sua satisfação em
ver a casa cheia, principalmente com as
novas adesões. Disse que o grande ganho de 2006 foi a ampliação da atuação
do sindicato, tanto geograficamente
como em novas frentes de luta na defesa do trabalho médico. “Hoje podemos dizer que somos um sindicato de
Minas Gerais e para todos os médicos”, afirmou.

Balanço Gestão 2006 e posse da Fesumed
Veja, nas páginas centrais, um resumo das principais ações da diretoria em 2006.
Na página 4, a posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da recém-criada
Federação Sudeste dos Médicos (Fesumed) movimenta o sindicato.

Eli Ferreira recebe DVD do presidente Cristiano

Jacó Lampert, diretor Financeiro, reafirmou a importância de o médico contribuir com a entidade, que
recebeu 434 novos associados em 2006. “Nossos recursos vêm da contribuição, que nos permite cumprir o
papel de defender os médicos. A premiação é um
incentivo a mais para que os médicos se associem e
fiquem em dia com a entidade”, disse.

Os premiados
Celta 0 km - Sebastião Rodrigues da Cunha,
cardiologista, CRM 19.172.
Número sorteado: 2.493.
TV de Plasma - Élvio Marques da Silva,
cardiologista, medicina interna e clínica médica,
CRM 17.383. Número sorteado: 0742.
Notebook - Eustáquio Jesuíno de Melo,
anestesiologista, CRM 6.268.
Número sorteado: 3.120.
DVD Player - Eli Ferreira da Cruz,
ginecologista/obstetra, CRM 11.567.
Número sorteado: 0702.
Câmera Fotográfica - Zaire Resende,
ginecologista/obstetra, CRM 9.386.
Número sorteado: 2.760.

balanço

Gestão 2006: diretoria honra
compromissos assumidos
A melhoria das condições de trabalho e remuneração da categoria são
lutas constantes da atual diretoria do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Em 2006, o Sinmed-MG abriu
novas frentes de luta e foi um interlocutor ativo das principais demandas
da categoria nas diferentes esferas do

trabalho médico.
As ações de comunicação ganharam ainda mais peso e novos serviços
foram oferecidos aos médicos. Mostrando confiança nos resultados que a
entidade apresenta, o departamento Jurídico teve uma demanda muito maior
que a do ano passado e uma atuação

Ano termina com
decisões importantes
Em assembléia no dia 13 de dezembro,
os médicos aprovaram as contas de 2005
e 1º semestre/2006, o valor da contribuição
sindical/2007 e os novos Estatuto e
Regimento Eleitoral do Sinmed-MG

Propostas foram aprovadas por unanimidade

Todas as propostas apresentadas
pelo Sindicato dos Médicos de Minas
Gerais nas assembléias realizadas na
noite de 13 de dezembro, na sede da
entidade, foram aprovadas por unanimidade pelos médicos presentes.
Cumprindo um dos principais compromissos de campanha, a transparência na gestão, a diretoria apresentou os
balanços relativos a 2005 e primeiro semestre de 2006 com os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, integrado
pelos médicos Aloísio Prado Marra,
Geraldo Ribeiro e Margarida C. Sofal
Delgado. A assembléia contou com a
presença dos auditores da Fernando
Motta & Associados, que prestaram
todos os esclarecimentos solicitados.
O diretor Financeiro, Jacó Lampert, lembrou que a situação era caótica, com um passivo a descoberto muito grande, quando a atual gestão assumiu. Segundo ele, o sindicato tem hoje uma situação equilibrada graças a
um rigoroso planejamento financeiro
que envolveu, entre outras medidas,
redução de despesas e renegociação
de dívidas com entidades nacionais.
O diretor destacou, ainda, o aumento
da receita com as novas 917 filiações
em 2005 e 2006.

Novos Estatuto e
Regimento Eleitoral

Desde janeiro de 2006, a diretoria do
Sinmed-MG vinha trabalhando exaustivamente na elaboração de um novo
estatuto e regimento eleitoral para a entidade, um importante compromisso assumido também durante a campanha. A
minuta do documento foi submetida à
apreciação dos médicos na assembléia
e, após ampla discussão, aprovada por
unanimidade.
O presidente, Cristiano Gonzaga da
Matta Machado, destaca que todas as
mudanças tiveram o objetivo de modernizar, aprimorar e democratizar o processo decisório e eleitoral do sindicato.
Contribuição sindical
não é alterada

A assembléia aprovou a decisão do
Sinmed-MG de manter em 2007 o
mesmo valor da contribuição sindical
de 2006: R$111,78. Esse valor corresponde hoje a 1/30 do atual piso da categoria - R$3.353,33 -, estipulado pela
Federação Nacional dos Médicos, e
não será alterado em 2007, independentemente de um novo piso.
“É uma forma de não onerar o médico e estimular novas adesões”, avalia o diretor Financeiro, Jacó Lampert.

contínua e incansável para fazer cumprir os direitos da categoria.
Alguns fatos foram marcantes, como a interiorização do sindicato; as
ações nas unidades de urgência e
emergência; a batalha pela realização
dos concursos públicos; a maior representatividade do Sinmed-MG, in-

clusive com a criação da Federação
Sudeste dos Médicos; e a reforma estatutária, que veio para garantir mais
modernidade, democracia e participação dos associados no sindicato.
Veja, nestas duas páginas, algumas
das principais realizações da atual diretoria no ano que se encerra.

Uma nova postura da comunicação
A atual diretoria do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais sempre
considerou as ações de comunicação
um importante instrumento para formular e realizar as políticas sindicais
e não como uma forma de promoção
pessoal. De maneira transparente e
objetiva, as ações nessa área buscam
manter a categoria informada sobre
as atividades da entidade e conscientizar a comunidade sobre a real situação do trabalho médico e sua relação
com a qualidade da saúde oferecida à
população, em todos os níveis.
Visando uma comunicação mais
dinâmica e ampla possível com os associados, foi criado, agora em 2006,
mais um informativo: o “SinmedGerais” (12 edições), voltado para os municípios da base no interior. A linha de
publicações do sindicato inclui o jornal “Trabalho Médico” (10 edições),
os boletins “Sinmed Urgente” (15 edições) e o “Manual Sinmed-MG”. O

processo envolveu também uma nova
logomarca, menos rígida que a anterior, refletindo o momento atual da
entidade; e a reformulação do site, que
ganhou um conteúdo informativo consistente, com diferentes seções, e novo
visual.
A relação com os veículos de comunicação - TVs, rádios, jornais também teve um grande salto de qualidade na atual gestão. Com uma presença cada vez mais constante na mídia, o Sinmed-MG é hoje referência
para assuntos ligados à classe médica
e à saúde. Os médicos passaram a ser
ouvidos nos seus apelos por melhores
condições de trabalho, fato fundamental para melhorar o atendimento à comunidade, quando só se ouviam a população e os gestores.
Essa mudança de atitude quanto ao
papel do médico no contexto da saúde
foi um importante trabalho, construído
passo a passo pela entidade.

Concurso é uma exigência do sindicato
Exigir o respeito ao princípio
constitucional de acesso aos empregos públicos por meio de concursos;
Combater a contratação precária de
médicos nos serviços públicos de
saúde; Fiscalizar e garantir o respeito
aos direitos trabalhistas dos médicos;
Garantir condições de trabalho adequadas ao exercício da medicina.
Em 2006, essas proposições, registradas no programa da atual diretoria,
continuaram a nortear o trabalho do
Sinmed-MG. Surtiu efeito a “pressão” do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e de entidades afins para

que os gestores realizem concursos
públicos na área de saúde. A primeira
etapa do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para 519 vagas,
aconteceu dia 19 de novembro. Antes
disso, a PBH nomeou 87 médicos para
o Hospital Municipal Odilon Behrens.
Já a Fhemig publica, nos próximos
dias, edital para realização de concurso
público com 1.250 vagas para médicos.
No interior, a prefeitura de Betim
se comprometeu a publicar edital até
o final deste ano e a de Ouro Preto
pretende realizar o concurso até julho de 2007.

Presença cada vez maior no interior
Como reflexo da política de interiorização adotada pela atual diretoria, o Sinmed-MG tem sido cada vez
mais procurado pelos médicos de
diversos municípios de Minas. São
demandas espontâneas, que mostram
uma nova consciência dos profissionais em relação aos seus direitos e a
confiança na entidade sindical que os
representa. Unindo forças, os médicos locais e o sindicato buscam melhores condições de trabalho e remu-

neração. Como exemplo, citamos as
ações em Betim, Contagem, Divinópolis, Oliveira, Ouro Preto, Pará de
Minas, Santa Luzia, Sete Lagoas e
Uberlândia.
Entre as muitas conquistas, destacamos a dos médicos do Triângulo
Mineiro vinculados à Fundação Maçônica Manoel dos Santos, que receberão reajuste de 31,05%, com a aplicação dos dissídios relativos ao período de 2003 a 2006.

Trabalho

Ações para melhorar as urgências
Em 2006, a diretoria do SinmedMG também foi incansável na luta
por melhores condições de trabalho
e remuneração nos serviços de urgência e emergência. Com o intuito
de conhecer melhor a realidade e as
principais reivindicações dos médicos plantonistas, o Sinmed-MG realizou, em agosto, uma pesquisa com
190 profissionais de nove Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs) da
capital.
A pesquisa apontou como principais problemas dos serviços de urgência: falta de infra-estrutura (72%),
más condições de trabalho e remuneração (19,4%) e dificuldades no
processo de trabalho (8,6%). Quanto
ao grau de satisfação no trabalho,
78,8% dos entrevistados declararam
estar insatisfeitos e 21,2% se disseram
satisfeitos. Esse ano, o sindicato também realizou vistorias em UPAs e no

Pronto Atendimento do Hospital
Odilon Behrens, e promoveu paralisações-relâmpago nas UPAs Nordeste e
Barreiro para chamar a atenção dos
gestores para o problema da falta de
médicos, equipes incompletas, condições inadequadas de trabalho, sobrecarga de trabalho, e falta de materiais
e equipamentos essenciais. No intuito
de buscar soluções mais imediatas,
encaminhou uma representação ao
Ministério Público da Saúde, denunciando esses fatos.
Todas as atividades e a mobilização promovidas pelo sindicato tiveram o objetivo de valorizar
as condições de trabalho e
remuneração do médico,
e defender o direito
da população à
saúde com
atendimento
de qualidade.

Fhemig: enquadramento
nas 24 horas é a nova luta
Depois de ter uma participação
decisiva para aprovação, na Assembléia Legislativa, da carreira do médico na Rede Fhemig e Hemominas
no Plano de Cargos e Carreiras dos
servidores da Saúde em Minas Gerais, o Sinmed-MG está empenhado
agora em resolver a situação dos 752
médicos que solicitaram enquadramento na jornada de 24 horas.
O sindicato está negociando com a
Fhemig o enquadramento imediato
dos médicos prestes a se aposentarem;

prioridade
para os que
já fazem a
jornada de 24
horas; o enquadramento dos
médicos que cumprem a jornada de 12 horas,
mas reivindicam a de 24 horas; e
que os acertos aconteçam antes das nomeações dos novos concursados. Essa
é uma das muitas frentes de luta da entidade na gestão pública estadual.

Departamento Jurídico: defesa e assessoria
Ampliar e melhorar cada vez
mais os serviços oferecidos para os
associados na área jurídica sempre
foi prioridade desta gestão. Para suprir as diferentes demandas dos médicos, a atual diretoria montou uma
estrutura que compreende o atendimento, na própria entidade, de consultas e encaminhamento judicial na
área trabalhista; e, por meio de convênios com escritórios de advocacia, para demandas relacionadas ao
direito familiar, comercial e previdenciário.
Com o objetivo de oferecer um
novo canal de comunicação para

facilitar o acesso dos médicos à entidade, foi criado o Disque-Denúncia (9911-6220), que recebe reclamações e denúncias relacionadas às
condições de trabalho. Para evitar
retaliações, o nome do médico é resguardado.
O resultado desse esforço é a
crescente procura pelos serviços do
departamento Jurídico do SinmedMG, sinal da confiança dos médicos
na atuação da entidade. A maioria
dos casos atendidos diz respeito a
problemas trabalhistas, como a cobrança judicial de honorários médicos.

Sinmed-MG e AMMG juntos
na defesa do médico
Em 2006, a Comissão Estadual de
Defesa do Médico, integrada por
representantes do Sindicato dos Médicos e da Associação Médica, atendeu mais de 100 profissionais nas reuniões realizadas, toda terça-feira, na
sede das duas entidades em Belo Horizonte. Criada há 15 anos para orientar
médicos envolvidos em acusações precipitadas de erro e prestar serviços de
assessorias jurídicas e de imprensa a

esses profissionais, a comissão já atendeu cerca de 1.500 casos. Atualmente,
a comissão acompanha mais de 200
processos em andamento na Justiça.
A CEDM tem trabalhado no sentido de ampliar sua atuação no Estado. Já foram criadas comissões regionais em Divinópolis, Governador
Valadares e Poços de Caldas, e estão
em formação as comissões de Três
Corações e Varginha.

Novos serviços para os médicos
Além da luta no campo político, a atual diretoria do Sinmed-MG
sempre teve a preocupação de ampliar os serviços oferecidos
aos sindicalizados em todas as áreas. Em 2006, o sindicato
realizou onze edições do Curso Livro-Caixa, somando
quase 200 médicos participantes. Gratuito para os
médicos sindicalizados, o curso objetiva orientar
os profissionais sobre os procedimentos corretos
de controle de caixa para melhor gerenciar
suas finanças, aprender a controlar ganhos
e gastos, fazer planejamento econômico e
reduzir o imposto a pagar.
O Cartão de Vantagens, em parceria com a
Federação Nacional das Cooperativas Médicas
(Fencom), é outra novidade. Permite descontos
em mais de 200 estabelecimentos, como
academias, agências de turismo, lojas de
auto-peças, restaurantes, drogarias, escolas
de idiomas, hotéis, livrarias, locadoras,
buffets, perfumarias e floriculturas.

“SOS Pediatria”: apoio
às especialidades
Nos últimos anos, no mínimo 18
hospitais privados de Belo Horizonte
fecharam total ou parcialmente os serviços de pediatria. E, no setor público,
médicos generalistas estão substituindo
a especialidade.
A causa dos pediatras foi uma das
muitas abraçadas pela atual gestão do
Sinmed-MG. Com objetivo de discutir

os principais problemas que afetam a
categoria e valorizar a especialidade, o
sindicato articulou, juntamente com diversas entidades médicas, o movimento “SOS Pediatria”. Além de várias reuniões, os pediatras ganharam voz em
eventos médicos e realizaram o seminário “O Trabalho e o Pediatra”, na
AMMG, dia 14 de março de 2006.

Delegados aumentam representatividade
O Sinmed-MG fecha o ano ainda
mais forte com a eleição, no último dia
6 de dezembro, de quatro delegados
sindicais em Ouro Preto: Ana Luiza
Nazária de Carvalho Monte, Cezar
Gomes Carneiro Júnior, Darllem Govas Pimenta Barreira e Silvia Almeida
de Oliveira Costa Martinez. Eles passam a integrar o importante time de
delegados sindicais no Estado, hoje
com 35 representantes: 21 na capital,
oito em Uberlândia, três em Conta-

gem, um em Santa Luzia, um em Poços de Caldas, além dos de Ouro Preto.
Prevista no Estatuto do sindicato, a
criação de delegacias sindicais tornouse prioridade para a atual gestão, que vê
a interiorização do Sinmed-MG como
uma prerrogativa da democracia sindical. A eleição de delegados tem sido
fundamental para conhecer melhor as
diferentes realidades dos médicos,
aproximar a categoria do Sinmed-MG
e formar novas lideranças.

Posse da diretoria da Fesumed
é um marco na luta dos médicos
Cerimônia contou com a presença de representantes das principais entidades médicas de
Minas e sindicalistas de outros Estados em uma demonstração de união da categoria
No dia 1º de dezembro, o Sindicato
dos Médicos de Minas Gerais (SinmedMG) viveu um momento histórico com a
posse oficial da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal da Federação Sudeste
dos Médicos (Fesumed) para o biênio
2006/2008. Criada em 16 de junho último, a federação representa um grande
ganho para a categoria e para o fortalecimento das entidades médicas, uma das
principais bandeiras da atual diretoria do
Sinmed-MG. Além do Sindicato de Minas Gerais, integram a Fesumed os sindicatos de Governador Valadares; Juiz de
Fora; Espírito Santo; Niterói/São Gonçalo e região/RJ; e Grande ABC/SP.
A composição da mesa que deu posse aos diretores e conselheiros dá uma
idéia da importância do encontro. Participaram: Eduardo Santana, presidente da
Federação Nacional dos Médicos (Fenam); Cristiano Gonzaga da Matta Machado, presidente do Sinmed-MG e da

Medicina (CFM).
A cerimônia foi prestigiada, entre outros, pelo
presidente da Federação
das Unimeds de Minas
Gerais, Emerson Fidelis
Campos; o presidente da
Crediserv/BH, Pedro
Waldo Fernandes; os representantes do Sindicato
dos Psicólogos, Roges
Da esq. para a dir.: Gabriel de Almeida Júnior (AMMG);
Carvalho, e dos OdontóLúcio Guterrez (CUT-MG); Cristiano Gonzaga da Matta Machado
logos,
Luciano Eloi San(Sinmed-MG e Fesumed); Eduardo Santana (Fenam);
to;
e
diretores
de sindiJosé Augusto Ferreira (Fencom) e Geraldo Guedes (CFM)
catos e associações médiFesumed; José Augusto Ferreira, presiden- cas de outros Estados.
te da Federação Nacional das Cooperativas
Ao abrir a cerimônia, Eduardo SantaMédicas (Fencom); Lúcio Guterrez, presi- na, presidente da Fenam, destacou a imdente da Central Única dos Trabalhadores portância do momento para o movimento
(CUT-MG); Gabriel de Almeida Júnior, sindical brasileiro.
secretário-geral da Associação Médica de
Santana lembrou que a luta dos médiMinas Gerais (AMMG); e Geraldo Gue- cos está atrelada a outra maior, a busca de
des, conselheiro do Conselho Federal de um sistema de saúde mais digno e de uma

expediente
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Publicação do Sinmed-MG
Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais
Rua Padre Rolim, 120 - São Lucas
30130 090 - BH - MG
Fone: (31) 3241-2811
E-mail: geral@sinmedmg.org.br
Site: www.sinmedmg.org.br
Diretoria: Alessandra Nara Korres,
Amélia Maria Fernandes Pessôa,
Andréa Aparecida B. Alves, André
Kiyomitsu, Aripuanã Cobério Terena,
Aroldo Gonçalves de Carvalho, Carlos
Romero F. de A. Lemos, Cristiano
Gonzaga da Matta Machado, Eduardo
Almeida C. Filgueiras, Élson Violante,
Fernando Luiz Mendonça, Geórgia C.
B. Medrado, Henrique Leonardo
Guerra, Jacó Lampert, José Alvarenga
Caldeira, Márcio Costa Bichara, Marco
Antônio Torres, Maria Cristina R. V.
Coelho, Maria Madalena dos S. Souza,
Nagib Neves Abdo, Oswaldo Cruz
Júnior e Wagner Alexandre Ezequiel.
Conselho Fiscal: Aloísio Prado Marra,
David dos Santos Schmidt, Geraldo
José Coelho Ribeiro, Jules Jésus Ayoub,
Margarida C. Sofal Delgado e
Paulo César Machado Pereira.
Assessoria de Comunicação:
Eneida Costa e Mônica Salomão
Jornalista Responsável:
Regina Perillo - MT 11.697/SP
Textos e Edição:
Regina Perillo Comunicação
Projeto gráfico, editoração
eletrônica e ilustrações: Genin
Fotos: Gláucia Rodrigues
Impressão: Imprimaset
Tiragem: 26 mil exemplares

Abaixo, alguns depoimentos de
representantes de entidades presentes à
solenidade sobre a importância da
criação da Fesumed e a atuação do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais:
Emerson Fidelis Campos presidente da Federação das
Unimeds de Minas Gerais:
“Todas as iniciativas para
melhorar o trabalho médico
devem ser incentivadas. Por
isso, eu louvo essa nova federação regional. Os sindicatos são fundamentais na defesa dos honorários. E a união entre eles
proporciona uma importante troca de experiências e fortalece a luta dos médicos.”
Gabriel de Almeida Júnior - secretáriogeral da AMMG: “Essa diretoria tem a
visão da integração, da união das entidades
médicas em torno de um objetivo, sem que
cada uma perca sua identidade. Destaco
em especial o vínculo do sindicato com a
Associação Médica e o quanto isso pode
representar em ganhos para o médico. Um
exemplo dessa parceria vitoriosa entre as
entidades é a atuação da Comissão de Defesa do Médico, integrada por representantes do sindicato e da Associação Médica, e
que comemora agora 15 anos de atuação.”
Geraldo Guedes - conselheiro do CFM:
“Pela história do movimento mineiro, que
teve como grande marco o Movimento de
Renovação Médica, nada mais emblemático que o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais ser a sede do evento de posse da
diretoria da Fesumed. Estamos precisando
que o movimento médico cresça, e é dos
sindicatos que vem esse oxigênio.”
José Augusto Ferreira - presidente da Fencom: “Acho que a diretoria do SinmedMG pratica um sindicalismo de resultados,

sociedade que seja fraterna, que respeite o
direito do cidadão à vida com abundância
e qualidade.
Um discurso que encontrou eco na fala
do presidente da nova federação e também
do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Cristiano Gonzaga da Matta Machado, para quem a classe médica e os outros
trabalhadores da saúde podem se tornar
um grande símbolo da luta pela melhoria
das condições de saúde no país. Emocionado, Cristiano disse que o evento era um
grande exemplo da união da classe médica
- com tantas entidades presentes. Ele lembrou que a categoria ainda tem grandes
lutas pela frente, como a regulamentação
da profissão do médico e a aprovação do
PL01/2003, que regulamenta a EC29.

Federação Sudeste dos Médicos

moderno, aberto à participação de outras
entidades e sem o radicalismo de antes.
Essa postura fica transparente na relação
com gestores e cooperativas. Os ganhos
para os médicos estão sendo percebidos
por todos. Vemos a presença da entidade
no dia-a-dia da categoria. Os médicos sentem que podem contar com o sindicato.”
Lúcio Guterrez - presidente da CUT-MG:
“Acho que a classe trabalhadora de Minas Gerais tem muito o que agradecer
aos médicos. É uma categoria que, apesar de pertencer, em sua maioria, a uma
elite, não se distanciou da base da sociedade. Não sei se é a formação humana, o
fato de lidar com o sofrimento das pessoas, a sabedoria política...”
Samuel Flan - presidente da
Cooperativa de Economia e
Crédito dos Médicos (Credicom): “O sindicato hoje
passou a fazer parte da vida
do médico, que andava descrente, e essa diretoria é a grande responsável por isso. A criação da Federação Sudeste é mais um exemplo desse novo momento, dessa união. É muito importante
para o médico saber que não está isolado.”
Susana Maria Moreira Rates
- superintendente do Hospital Municipal Odilon
Behrens (HMOB): “Como
superintendente do HMOB,
posso dizer que a postura
dessa diretoria representa um grande avanço na relação do sindicato com os gestores.
Acho que o Sinmed-MG está muito mais
presente nos locais de trabalho; vejo isso
no próprio hospital. A diferença, agora, é
que a diretoria ouve os trabalhadores, mas
escuta também os gestores, sem perder o
norte e sem deixar de jogar duro.”

Em pé: Gilson (Juiz de Fora), Amélia (MG),
José Luiz (Niterói), Rogério (G.Valadares),
Sebastião (G.Valadares), Fernando (ES).
Sentados: Jacó (MG), Cristiano (MG),
Sérgio (Grande ABC), Clóvis (Niterói)

Diretoria Executiva:
Presidente: Cristiano Gonzaga da
Matta Machado (Sinmed-MG)
l 1º Vice-presidente: Sérgio Ari de
Oliveira Loureiro (Grande ABC/SP)
l 2º Vice-presidente: Fernando
Antônio Machado (ES)
l 3º Vice-presidente: José Luiz Franco
dos Santos (Niterói, São Gonçalo e
região/RJ)
l Secretário-geral: Fernando Antônio
Chiabai de Freitas (ES)
l 1º Secretário: Ari Wajsfeld (Grande
ABC/SP)
l Diretor financeiro: Jacó Lampert
(Sinmed-MG)
l Vice-diretor financeiro: Gilson
Salomão Júnior (Juiz de Fora/MG)
l Diretor de Assuntos Jurídicos:
Sebastião Fontes Santiago (Governador
Valadares/MG)
l Conselho Fiscal: Amélia Maria
Fernandes Pessôa (Sinmed-MG),
Clóvis Abrahim Cavalcanti (Niterói,
São Gonçalo e região/RJ) e Rogério
Teixeira César (Governador
Valadares/MG)
l Suplentes: Otto Fernando Moreira
Baptista (ES), Amauri Milton Machado
(Grande ABC/SP) e Geraldo Henrique
Sette de Almeida (Juiz de Fora/MG)
l
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