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MENSAGEM DO PRESIDENTE
JORDANI CAMPOS MACHADO

UM PORTFÓLIO FEITO SOB
MEDIDA PARA VOCÊ, MÉDICO
Norteado por um novo modelo de gestão, o Sindicato dos

Na busca de benefícios para nossos filiados, o Sinmed-

Médicos de Minas Gerais está passando por importantes

MG acaba de firmar importante parceria com a Seguros

transformações. Mudanças que você vai constatar neste

Unimed. Um leque de seguros de cobertura nacional

portfólio construído em cima das principais demandas

nas áreas de saúde, odontologia, residencial, viagem,

da categoria, o que inclui suporte na vida profissional e

responsabilidade civil e seguro de vida. Oferecemos,

pessoal.
Nesta publicação, trazemos uma panorâmica dos
nossos serviços, nos diferentes campos. Entre eles, muitas
novidades. Destacamos a ampliação do atendimento
jurídico que além da Defesa Profissional, Direito Trabalhista

ainda, descontos especiais em convênios realizados com
academias de ginástica, escolas, faculdades, gestão,
recursos humanos, contabilidade, agência de turismo.
Esse é nosso foco: um sindicato totalmente voltado para
a defesa e o bem-estar da categoria, plural, dinâmico,
ousado e inovador. Estamos prontos para receber você

e Administrativo, passa a contar com novos parceiros nas

e oferecer os melhores serviços para sua segurança e

áreas do Direito Previdenciário, Direito do Consumidor,

tranquilidade, além de apoiá-lo nas lutas por melhores

Direito Sucessório, Direito Tributário, Proteção de Dados

remuneração, condições de trabalho, valorização e

e atendimento à Pessoa Jurídica.

respeito profissional. Nosso partido é o médico!
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JURÍDICO

NOVOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA PARCEIROS AMPLIAM
ATENDIMENTO PARA DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO
A nova gestão do Sinmed-MG, empossada em 1º de julho/2021, reestruturou o Departamento Jurídico, com novos e
importantes parceiros e serviços. Isso, para que você se sinta protegido não só no campo do trabalho, mas também em
sua vida pessoal. Nossos parceiros são reconhecidos pela excelência nas suas áreas de atuação. São eles:
ARISTOTELES ATHENIENSE ADVOGADOS
RESPONSÁVEIS | Luciana Atheniense e Cristina Pellegrino

•
•

Direito do Consumidor
Direito Sucessório

BRAGA LOBATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RESPONSÁVEL | Mariana Lobato

•
•
•

Defesa Profissional | Daniel Mendes
Direito Trabalhistae Sindical | Cristiano Pedrosa
Direito Administrativo | João Saul, Paloma Marques e Raissa Alves

COSTA JORGE ADVOCACIA E CONSULTORIA E HEALTH DATA PRIVACY OFFICE (HDPO)
RESPONSÁVEIS | José Costa Jorge, Giordano Adjuto TeixeIra e Barbára Lemos Lameira

•
•

Pessoa Jurídica
Lei Geral de Proteção de Dados

ESCRITÓRIO KFF
RESPONSÁVEIS | Kátia Cristina Figueiredo Fonseca e Reinado Ferreira Barros

•

Direito Previdenciário

MALTA E CARVALHO DA MATA ADVOGADOS
RESPONSÁVEL | Gustavo Henrique Carvalho da Mata

•

Direito Tributário, Direito Empresarial e Societário

DEPARTAMENTO
JURÍDICO
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JURÍDICO

COORDENAÇÃO JURÍDICA: PARA MELHOR
ATENDER AS DIFERENTES DEMANDAS DA CATEGORIA
A área Jurídica do Sinmed-MG é de grande relevância para os
médicos, sendo uma das mais procuradas pela categoria. Atento às
novas demandas, o sindicato está sempre modernizando a estrutura
oferecida, no sentido de aperfeiçoar e agilizar o atendimento.
Uma dessas iniciativas foi a criação de uma coordenação jurídica, a
cargo da advogada Vanessa Lima Andrade. A nova estrutura será responsável por zelar pelo planejamento estratégico,
orientar e supervisionar a equipe jurídica interna e externa (escritórios parceiros) e acompanhamento de acordos
coletivos, entre outros.

JURÍDICO CUIDA DOS SEUS DIREITOS NAS ÁREAS
ADMINISTRATIVA, TRABALHISTA E SINDICAL
O Sinmed-MG oferece consultoria e serviços aos médicos filiados nas áreas
do Direito Administrativo, Trabalhista e Sindical. Conte com a nossa equipe de
advogados parceiros para garantir que seus direitos sejam respeitados desde o
momento da admissão até a rescisão do seu contrato.

DIREITO ADMINISTRATIVO
•
•
•
•

Adequações e cobranças de benefícios: adicional de insalubridade, adicional noturno, quinquênios
Cobranças de verbas decorrentes de rescisão de contrato administrativo
Enquadramento correto nas carreiras
Defesas em Processos Administrativos Disciplinares e Inquéritos Civis

DIREITO DO TRABALHO E SINDICAL
•
•
•
•
•

Análise de rescisões de contrato de trabalho
Cobrança de verbas rescisórias
Cobrança de atrasos salariais
Reconhecimento de vínculo empregatício
Cobrança de horas extras e adicional de insalubridade
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JURÍDICO

DEFESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA
EM ACUSAÇÕES DE MÁ PRÁTICA MÉDICA
É UM DOS DIFERENCIAIS DO SINMED-MG
Os médicos estão sempre susceptíveis a acusações injustas de erro médico.
Nesse caso, o que fazer? A quem recorrer? O Sinmed-MG está pronto para
apoiá-lo nesses momentos tão delicados da sua vida profissional, por meio
do serviço de Defesa Profissional oferecido pelo Departamento Jurídico,
representado pelo advogado Daniel Mendes.
DANIEL MENDES | ADVOGADO

A assessorial Jurídica especializada é prestada aos médicos em demandas
cíveis, criminais e administrativas originárias de questionamentos em relação à prática da Medicina.

SINDICÂNCIAS DO CRM-MG
O grande diferencial do serviço de Defesa Profissional do
sindicato é o acompanhamento de sindicâncias e processos
administrativos instaurados junto ao CRM-MG, para
elaboração de defesas, recursos e instrução processual. O
serviço foi criado após o sindicato identificar a dificuldade
desses médicos em responder de forma adequada aos
pedidos de esclarecimentos iniciais solicitados pelo
Conselho, o que acaba comprometendo indevidamente a
evolução do caso.
É muito importante que desde a fase da sindicância, você
procure um advogado especializado para a apresentação
de sua defesa, pois muitas vezes uma simples manifestação
técnica adequada poderá levar a sua absolvição.

SERVIÇO É GRATUITO
PARA MÉDICOS FILIADOS
Para sua tranquilidade e garantia de defesa, você só precisa
ser um filiado! A gratuidade está condicionada à filiação que
deverá acontecer antes da data da devida ocorrência.
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JURÍDICO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: CONTE COM NOSSOS
SERVIÇOS PARA PLANEJAR A SUA APOSENTADORIA
Mais uma das novidades da atual gestão é a parceria com escritório de
grande expertise só para cuidar do direito previdenciário dos médicos: o
KFF - Katia Cristina Figueiredo Fonseca.
A equipe vai garantir ao médico filiado a concessão do melhor benefício
de aposentadoria ao qual fizer jus, auxiliando em todo o processo, desde
a análise da situação até a busca de documentos.
O novo serviço atende médicos de diferentes regimes jurídicos e vínculos
de trabalho – servidor público, iniciativa privada, pessoa jurídica - e tem
grande experiência também na busca da concessão da aposentadoria
especial.
KATIA CRISTINA FGIGUEIREDO FONSECA | ADVOGADA

DIREITO TRIBUTÁRIO, EMPRESARIAL E SOCIETÁRIO: CONHECER
AS MELHORES PRÁTICAS É ESSENCIAL PARA SUA SEGURANÇA

Caso seja necessário, a equipe de advogados ajuíza ações
visando redução da carga tributária ou segurança no
pagamento de tributos, além de defender os médicos e
empresas prestadoras de serviços médicos em autuações
e execuções fiscais.
Direito Empresarial e Societário: o escritório também
presta orientações relacionadas à organização empresarial
No âmbito do Direito Tributário, a parceria do Sinmed-MG

e societária, auxiliando na escolha das estruturas mais

é com o escritório Malta e Carvalho da Mata Advogados,

adequadas ao negócio e visando dirimir conflitos entre

que oferece consultoria acerca da incidência tributária

os sócios.

sobre as atividades exercidas pelos médicos e empresas
que prestam serviços médicos, avaliando as possibilidades

Os serviços são prestados a médicos autônomos, concursados,

legais para evitar dispêndios desnecessários.

empregados (celetistas) e pessoas jurídicas da área médica.
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JURÍDICO

DIREITO CONSUMERISTA E INVENTÁRIO: SINDICATO FAZ
PARCERIA COM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA
Pensando em você, o Sinmed-MG fechou parceria com
a Aristoteles Atheniense Advogados, considerando a
experiência e reputação em seis décadas de atuação.
O escritório dedica-se à assistência consultiva e
contenciosa, tanto a pessoas físicas, como jurídicas, e
atenderá os médicos filiados nas áreas do Direito do
Consumidor e Direito Sucessório.

CRISTINA PELLEGRINO E LUCIANA ATHENIENSE | ADVOGADAS

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: AJUDAMOS VOCÊ
A TRABALHAR EM CONFORMIDADE COM A LEI
A Health Data Privacy Office (HDPO) atua na consultoria e acompanhamento dos
processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que afeta de maneira
direta o setor de saúde que trabalha com os chamados “dados sensíveis”.
O sindicato oferece serviços especializados para garantir que o médico filiado,
suas clínicas e consultórios tenham segurança na implantação dos requisitos para
conformidade com a Lei 13.709/201.
GIORDANO ADJUTO TEIXEIRA | ADVOGADO

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS: COMO SE PROTEGER DAS ARMADILHAS
Você trabalha como Pessoa Jurídica ou vai se tornar uma? Antes de aceitar qualquer
proposta de trabalho como PJ, são necessárias orientações adequadas. O escritório
Costa Jorge Advocacia e Consultoria, parceiro do Sinmed-MG, oferece aos médicos
filiados assistência no que diz respeito às pessoas jurídicas constituídas para prestação
de serviços médicos, a partir de orientações relativas a sua criação, funcionamento e
relações contratuais com seus contratantes.
JOSÉ COSTA JORGE | ADVOGADO
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GESTÃO E COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA CONTÁBIL: MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCÊ
PLANEJAR E ORGANIZAR MELHOR A SUA VIDA PROFISSIONAL
O Sinmed-MG pode ajudar você a descomplicar a sua contabilidade e gerir melhor os seus negócios.
CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS SERVIÇOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Assessoria contábil para imposto de renda
Livro-caixa
Assessoria contábil para consultório médico
Assessoria CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
Alvarás de funcionamento para regularização do consultório médico
Informações e planejamento das aposentadorias junto ao RGPS e RPPS
Emissão de notas fiscais na hora em menos de 90 segundos
Relatório de balanço e faturamento

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA SE RELACIONAR COM OS
DIFERENTES PÚBLICOS SEM FERIR O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Por meio de parceria com o escritório RFC, conduzido pela experiente jornalista Rosângela Fernandes Costa, o sindicato
oferece aos seus filiados vários serviços na área de comunicação e mídias sociais. Ferramentas adequadas para se
comunicar geram maior visibilidade e credibilidade sempre seguindo os princípios éticos.
NOSSOS SERVIÇOS

•

Mídias sociais: criação, produção de conteúdo
e gerenciamento de redes sociais como Twitter,
Facebook e Instagram

•
•

Criação e produção de conteúdo para sites e blogs
Assessoria de imprensa: divulgação da atividade do
médico, clínicas, hospitais e eventos e seminários em geral

•

Publicações impressas ou eletrônicas: redação e
projeto gráfico para revistas, cartilhas, folders para
público externo e interno

•
•
•
•

Elaboração de textos para fins diversos
Media training para saber como lidar com a imprensa
Criação e formatação de apresentações online
Código de Ética Médica: orientações para que o médico
não cometa inflações nas suas peças de divulgação
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NÚCLEO EM DEFESA DA MEDICINA

NÚCLEO DE COMBATE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA:
MAIS UMA INICIATIVA NA DEFESA DO MÉDICO E DA SAÚDE
Em mais uma iniciativa pioneira no Estado, o Sinmed-

SAIBA MAIS SOBRE O NÚCLEO:

MG criou o “Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da
Medicina”.
O Núcleo disponibiliza a médicos e pacientes um canal
para acolher denúncias sobre a prática irregular de
atividades que são exclusivas dos profissionais com
formação em Medicina.
As ações estão baseadas na Lei do Ato Médico
(L12842/2013), que regulamenta a atividade profissional
no país e estabelece limites sobre a atuação de
profissionais com outras formações.

O que levou o Sinmed-MG a criar o Núcleo de Combate
ao Exercício Ilegal da Medicina: defender as prerrogativas
da atuação médica e a segurança dos pacientes no que
se refere aos procedimentos de saúde, além de defesa
do trabalho e das condições de trabalho médico, são de
responsabilidade do nosso sindicato. A criação do Núcleo
é mais uma iniciativa nesse sentido.
Importância da iniciativa para a população:
conscientizar a sociedade sobre os riscos na realização
de procedimentos médicos por pessoas não capacitadas,
muitas vezes sem condições de reparo ou controle em
caso de complicações.

COMO DENUNCIAR
•
•
•
10

Whatsapp 31 99242.7411, e-mail denuncia@sinmedmg.org.br ou canal de denúncias disponível na página do
site https://sinmedmg.org.br/
Além do registro por escrito, será possível anexar fotos, vídeos ou outros arquivos
O sigilo será garantido

CAMPANHAS SINDICAIS/ACORDOS COLETIVOS

AQUI, NOSSO PARTIDO É O MÉDICO. VOCÊ É O PROTAGONISTA
DAS LUTAS POR MELHORIAS EM TODAS AS ESFERAS DE TRABALHO
Você sabia que o Sinmed-MG é o legítimo representante

dialoga com os gestores, independente do partido a que

da categoria na defesa do trabalho médico? Remuneração

pertençam. Reforçamos que o nosso foco será sempre o

digna; condições de trabalho adequadas; defesa profissional;

médico.

planos de cargos, carreira e vencimentos; regularização dos
vínculos de trabalho e valorização profissional são algumas

A aproximação com a categoria é uma das metas da

das nossas frentes de atuação.

nova gestão, o que inclui um projeto de interiorização,
ampliação do número de delegados sindicais e visitas da

Para conquistar melhorias para a categoria, o sindicato

diretoria aos locais de trabalho.

EM BUSCA DE GANHOS PARA VOCÊ, SINDICATO
INTERMEDIA OS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO
Uma das funções do sindicato é negociar Acordos Coletivos

acordos coletivos (ACT) com importantes conquistas para

e Convenções de Trabalho com os empregadores, com

a categoria, incluindo os Hospitais Risoleta Neves, Sofia

o objetivo de buscar melhorias e benefícios adicionais,
além dos itens obrigatórios já previstos pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

Feldman, Célio de Castro, Santa Casa de BH, UPA CentroSul, Cemig, Fundação Fiat e convenções coletivas (CCT)
como a firmada com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e

Ao longo dos anos, o Sinmed-MG tem intermediado vários

Casas de Saúde (Sindhomg).
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VISITE NOSSA SEDE

CONHEÇA A SEDE DO SINMED-MG E NOSSO CENTRO
DE EVENTOS. O ESPAÇO É TODO SEU, PODE ENTRAR!
Com 1.200 m2, distribuídos em três pavimentos, a sede do Sinmed-MG está preparada para receber com conforto os
médicos. A construção é muito moderna e funcional. Anote o endereço: Av. do Contorno - 4.999 - Serra/Belo Horizonte.
Será um prazer receber a sua visita.

UM MODERNO CENTRO DE EVENTOS PARA OS MÉDICOS
Temos um espaço completo para a realização de reuniões, eventos, palestras, convenções, comemorações. E tem mais:
ele está disponível para locação, com condições especiais para médicos filiados.

•
•
•
•
•
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Auditório para até 150 pessoas, com 164m2
Espaço modulável em até três ambientes, separados por painéis divisórios sobre trilhos
Auditório para até 35 pessoas
Sala de apoio, amplos banheiros e cozinha industrial
Tecnologia e isolamento acústico

Fachada do Sinmed-MG na Av. do Contorno, 4.999

Recepção, com todo o conforto para o médico

Confortável e agradável espaço para eventos e comemorações

Auditório modulável para até 150 pessoas

SINMED-MG NAS MÍDIAS

FIQUE BEM INFORMADO: SIGA AS NOSSAS MÍDIAS
SOCIAIS E ACOMPANHE AS PUBLICAÇÕES DO SINDICATO
O Sinmed-MG é reconhecido, em todo o país, como uma das entidades médicas
mais atuantes na comunicação com os médicos e públicos de interesse. Seriedade,
credibilidade e agilidade são nossos lemas.

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

INFORMATIVO
ON-LINE DO
SINDICATO DOS
MÉDICOS DE
MINAS GERAIS
NÚMERO 4
OUTUBRO/2021

Dia do médico:
juntos com você!
Estamos ativos, todos os dias, para nos
aproximar cada vez mais dos médicos
>

LEIA MAIS...

Além das informações e orientações voltadas para a categoria, o Sinmed-MG é

Balanço dos 90
dias de gestão

hoje referência para os órgãos de imprensa como “fonte” confiável para assuntos

Veja o vídeo e fique informado
sobre as ações do sindicato
>

ligados à saúde e ao trabalho médico.
Atualizadas diariamente, nossas mídias sociais trazem conteúdos relevantes para a
categoria e permitem acompanhar todas as novidades relacionadas à atuação do

LEIA MAIS...

Combate ao exercício
ilegal da medicina
Sindicato cria um núcleo de trabalho para
receber denúncias de médicos e pacientes
>

LEIA MAIS...

sindicato e assuntos de interesse dos médicos.
Não deixe de ler também as edições mensais do informativo on-line “Juntos somos
mais fortes” e as cartilhas com temas específicos como Previdência Social.

Sindicato visita
unidades de saúde
Em setembro, foram mais de 20
locais visitados, como Uberlândia
>

LEIA MAIS...

Sindicato negocia as
pautas reivindicatórias

CURSOS E SEMINÁRIOS VOLTADOS PARA A
ATUALIZAÇÃO DE MÉDICOS E ACADÊMICOS

Veja também a agenda e informes
jurídicos de ganhos para a categoria
>

LEIA MAIS...

Assessoria na área
do Direito Tributário
Nem sempre a prática adotada é a melhor
e mais segura. Veja dicas importantes
>

LEIA MAIS...

Outro serviço prestado à categoria é a promoção de cursos e seminários sobre ética médica, mercado de trabalho, saúde
sobre Saúde Suplementar
suplementar, Lei Geral de Proteção de Dados, Reforma Administrativa: PEC 32, entre vários outros.Seminário
O sindicato
busca
é um dos destaques da Agenda

trazer temas atuais que podem ter reflexos importantes na vida profissional do futuro médico e daqueles em atividade.
>

AÇÕES SOLIDÁRIAS: SINMED-MG NA DEFESA
DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR DA SOCIEDADE

LEIA MAIS...

EXPEDIENTE
INFORMATIVO DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021 | 2025
DIRETOR-PRESIDENTE JORDANI CAMPOS MACHADO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO ALEX RIBAS
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ROSÂNGELA COSTA | MT 11.320/MG
INFORMATIVO ON-LINE
JORNALISTA RESPONSÁVEL/TEXTOS REGINA PERILLO | MT 11.697/SP
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO BRANCA MINDÊLLO

sinmedmg.org.br
@Sinmedmg
/sinmedMG
@sinmedmg
Sinmed-MG Oficial
31 3241.2811
31 99302.0097
geral@sinmedmg.org.br

O sindicato busca sempre a defesa do médico e
o bem-estar da comunidade. São várias ações de
cunho preventivo e campanhas sociais diversas,
realizadas por iniciativa própria ou em conjunto
com outras entidades.
É o Sinmed-MG fazendo a sua parte para um mundo
melhor para todos. Participe das nossas ações!
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

ÓTIMOS DESCONTOS E BENEFÍCIOS PARA VOCÊ
Uma das novidades do Sinmed-MG é a criação do

para nossos filiados, proporcionando sempre o melhor

Departamento Comercial, voltado para ampliar os

serviço!

benefícios oferecidos aos nossos filiados, aprimorar o
relacionamento com o médico, esclarecer suas dúvidas e
orientar na sua filiação.
Nossa rede de empresas conveniadas já conta com

Para utilizar os convênios, basta solicitar sua carta de
filiação no Departamento Comercial do sindicato e
apresentá-la aos nossos parceiros. Assim, você e sua

faculdades, colégios, escolas de inglês, academias de

família terão ao seu alcance benefícios imperdíveis e

ginástica, hotéis, agências de viagem, gráficas, entre

serviços confiáveis cuidadosamente escolhidos pelo

outros. O objetivo é oferecer descontos e vantagens

sindicato.

REDE DE PARCEIROS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA NOSSOS FILIADOS
ESCOLAS

•
•
•

Colégio Adventista | 15% de desconto nas mensalidades. Unidades Belo Horizonte.
Colégio Arnaldo | desconto de 20% nas mensalidades (para alunos novatos no 1º ano do curso).
Colégio Dona Clara | 50% de desconto na matrícula para novos alunos + 10 % de desconto nas mensalidades. Desconto
de 10% para alunos já matriculados a partir de 2022.

•
•
•

Colégio Marista (Padre Eustáquio e Dom Silvério) | 10% de desconto nas mensalidades.
Colegium Rede de Ensino | 20% de desconto.
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBHAE) | 10% de desconto no valor dos cursos.

ESCOLAS DE INGLÊS

•

Cultura Inglesa | desconto de 20% para cursos regulares em 2022. Em Ipatinga e Diamantina - 10% de desconto para
aulas presenciais. Abrange funcionários, cônjuges e dependentes.

•
•

Minds English School | descontos de 20% a 40% nos valores dos cursos.
Park Education | 30% de desconto nos valores dos cursos.

FACULDADES

•

Conexão FGV (Varginha e Pouso Alegre) | desconto de até 25% sobre o custo de seus cursos de MBA, pós-graduação e
lato sensu; Especialização e pós-graduação em Administração de Empresas (exceto nos cursos de Direitos) e 10% sobre
os cursos de CADEMP- Cursos rápidos, constante na tabela normal de preços dos cursos oferecidos pela Fundação
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Getulio Vargas (FGV) em Varginha e Pouso Alegre. Abrange filiados, funcionários e dependentes.

•
•
•
•

Faminas | até 76% de desconto em graduação (calouros), exceto para os cursos de Medicina, Odontologia e Veterinária.
Fumec | desconto de até 30%, nos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e EAD.
IBMEC | 25% de desconto em pós-graduação presencial.
Newton Paiva | desconto de 20% nas mensalidades da graduação e pós-graduação. Os descontos não incidirão nas
taxas de inscrição, matrícula e rematrícula. Abrange filiados, colaboradores e seus dependentes.

•

PUC MG | 20% de desconto em graduação e 15% de desconto em pós-graduação.

GRÁFICAS

•

GGS Gráfica/Hipergraphic | desconto de 10% a 15% para imprimir receituário e qualquer material gráfico.

RH CONSULTORIA

•

Libia SC Pessoas e Projetos | recrutamento e seleção; treinamento; avaliação psicológica.

SEGUROS

•

Lichter / seguros parceiros: Allianz, Alfa, Azul, Bradesco, Chubb, HDI, Icatu, Liberty, Met Life, Mitsui, Porto Seguro, Sul
América, Sura, Tókio Martins, Travel Ace, Zurich, entre outros.

TURISMO

•
•
•

Hotel Bourbon | tarifas especiais para filiados.
Grupo Tauá Hotéis | 10% de desconto nos hotéis.
Viagens Petrucelli Xavier: | desconto de 15% para seguros de viagens internacionais (Ex: Travel Ace, Affinity e GTA).
Desconto de 3% sobre pacotes de viagens (Ex: CVC, Azul Viagens, Abreu Turismo, São José Viagens, Royalty, entre
outros), aluguel de carros e hospedagens em hotéis. Desconto de 8% sobre excursões rodoviárias operadas pela
própria Petrucelli (Diamantina, São João del Rei, Paraty, entre outras).
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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

CONHEÇA OS INTEGRANTES DA GESTÃO 2021/2025: UMA EQUIPE DE
MÉDICOS DEDICADA E COMPROMETIDA COM AS LUTAS DA CATEGORIA
A diretoria eleita gestão 2021/2025 tem como diretor-presidente, Jordani Campos Machado. Compõem a equipe “juntos
somos mais fortes” outros 23 diretores e seis conselheiros fiscais. Conheça seus representantes e respectivas áreas de atuação:

NÚCLEO EXECUTIVO

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR JURÍDICO ASSOCIATIVO

Jordani Campos Machado

Marconi Soares de Moura

DIRETOR SECRETÁRIO-GERAL

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Maurício Meireles Góes

Alex Sander Ribas de Souza

DIRETORA FINANCEIRA

Ariete do Perpétuo Socorro
Domingues de Araújo

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Walnéia Cristina de Almeida Moreira

DIRETOR JURÍDICO INSTITUCIONAL

Ricardo Hernane Lacerda de Oliveira
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DIRETORA DE CAMPANHAS

Vanessa Peres Felippe

DIRETOR DE MOBILIZAÇÃO

Cristiano Túlio
Maciel Albuquerque

DIRETORIA
DIRETOR DE DEFESA

DIRETORA DE SAÚDE

PROFISSIONAL

DO TRABALHADOR

Cleverson Martins Kill

Fabíola Tatiana de Souza

DIRETOR DE FORMAÇÃO

DIR. DE REL. INSTITUCIONAIS

SINDICAL E FILIAÇÃO

E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

André Christiano dos Santos

Flávio Mendonça Andrade da Silva

DIRETOR DE RELAÇÃO

DIRETOR DE

COM ACADÊMICOS

PESQUISAS E PROJETOS

Fernando Luiz de Mendonça

Artur Oliveira Mendes

DIRETOR DE RELAÇÕES

DIRETORA

DE TRABALHO MÉDICO

SOCIOCULTURAL

Samuel Pires de Moraes Teixeira

Juliana Moreira

DIRETORA DE

DIRETOR DE TECNOLOGIA

SAÚDE PÚBLICA

DA INFORMAÇÃO

Amélia Maria Fernandes Pessôa

Humberto de Oliveira Martins

DIRETOR DE SAÚDE

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

SUPLEMENTAR

SOCIAL E APOSENTADOS

Arnóbio Moreira Félix

Cláudia Helena Ribeiro da Silva

DIRETORA DE DELEGACIAS
SINDICAIS E INTERIORIZAÇÃO

Elizete de Fátima Rocha

CONSELHO FISCAL

CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA

CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE

Ana Cláudia Queiroz Gomes

José Alvarenga Caldeira

CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA

Andréa Lúcia Rezende
Martins Donato
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO

Odilon Gariglio
Alvarenga de Freitas

CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE

Renata Alves Campos

CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE

Josualdo Euzebio da Silva
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APLICATIVO SINMED-MG

O SINDICATO NA PALMA DA SUA MÃO: STATUS DE FILIAÇÃO,
PORTFÓLIO, ANDAMENTO DE PROCESSOS E MUITO MAIS
Informação, agilidade, tecnologia. Para se aproximar cada vez mais do médicos e facilitar o relacionamento da entidade com
a categoria, o Sinmed-MG criou seu aplicativo (APP). É uma forma de você ficar ligado a tudo o que acontece de forma rápida
e a qualquer hora do dia.
POR MEIO DELE, O MÉDICO VAI PODER:

•
•
•
•
•
•
•
•

Atualizar seu cadastro
Verificar o status de filiação
Alterar a modalidade de pagamento
Acompanhar seus atendimentos
Acompanhamento de processos jurídicos
Acesso a área de vídeos
Fazer contratação de seguros em parceria com a Unimed seguros
Acesso ao nosso portfólio, com todas as informações sobre os

APP STORE

serviços oferecidos e convênios

•

Acesso às últimas notícias do Sinmed-MG

Baixe agora mesmo o APP Sinmed e fique pertinho do seu sindicato. O
aplicativo está disponível, apenas para médicos, na APP Store e Google
Play, para os dispositivos Android. Aproveite, também, para atualizar o seu
cadastro.
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GOOGLE PLAY

NOSSOS CONTATOS

UMA EQUIPE PRONTA PARA ATENDER O MÉDICO, TIRAR
DÚVIDAS E AJUDAR NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
Sempre com foco no atendimento de qualidade, o Sinmed-MG está de portas abertas para atender as demandas dos
médicos nas mais diversas áreas, com benefícios exclusivos para os filiados.
Telefone geral | 31 3241.2811
Horário de atendimento | das 8h às 18h | segunda a sexta-feira
Endereço | Av. do Contorno 4.999 | Serra | Belo Horizonte | CEP 30.310.031

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA

DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

OS QR CODES E SALVE NOSSOS CONTATOS

31 99242.7411

DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE CAMPANHAS

31 99302.0106

31 99469.7514

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

31 99242.9532

31 99302.0097

ACOMPANHE NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS
sinmedmg.org.br

@Sinmedmg

/sinmedMG

@sinmedmg

Sinmed-MG Oficial

EXPEDIENTE | PORTFÓLIO GESTÃO 2021/2025
NOVO MODELO DE GESTÃO: VOCÊ, MÉDICO, É NOSSO PROTAGONISTA | MARÇO 2022

DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
JORNALISTA RESPONSÁVEL/TEXTOS
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO

JORDANI CAMPOS MACHADO
ALEX RIBAS
ROSÂNGELA COSTA | MT 11.320/MG
REGINA PERILLO | MT 11.697/SP
BRANCA MINDÊLLO
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MÉDICO, VOCÊ MERECE TRANQUILIDADE E
SEGURANÇA PARA EXERCER SUA PROFISSÃO

FILIE-SE E GARANTA JÁ OS SEUS BENEFÍCIOS

FAÇA CONTATO 31 3241.2811 | 31 99242.7411
E-MAIL COMERCIAL@SINMEDMG.ORG.BR OU
ACESSE ÁREA DO FILIADO NO SITE DO SINMED-MG
20

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

