
Uma bela solenidade, no dia 1º de ju-

lho, marcou a posse da nova gestão do 

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 

– Sinmed-MG, presidida pelo pedia- 

tra Fernando Luiz de Mendonça. Um novo 

ciclo que se inicia na trajetória de 46 anos 

de luta em prol da valorização do trabalho 

médico.

Na ocasião, tomaram posse 23 diretores e 
seis conselheiros fiscais. Um grupo bastante 
heterogênio, com representantes de várias 
especialidades, vínculos e locais de tra-
balho, seja no setor público, cooperativista, 
filantrópico ou privado, muito representativo  
do universo do trabalho do médico.

Do total de diretores e conselheiros, 16 
fazem sua estreia na atividade sindical, 
oxigênio necessário para esse novo mo-
mento da entidade. Todos, antigos e nova-
tos, têm em comum o desejo de contribuir 
para a melhoria do sistema de saúde e 
especialmente das condições de trabalho 
e remuneração do médico, apesar das inú-
meras barreiras que a conjuntura atual 
impõe. Uma jornada que só será vitoriosa 
com a união de todos – entidades, médicos 
e sociedade.
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A solenidade de posse da diretoria eleita para o triênio 2016-2019, pre- 

sidida pelo pediatra Fernando Mendonça, aconteceu no dia 1º de julho. Cer-

ca de 300 pessoas entre diretores, familiares, convidados e funcionários 

do sindicato participaram do encontro, realizado na Associação Médica de 

Minas Gerais.

Em seu primeiro discurso como presidente, Fernando Mendonça disse 

que, só por um dia, iria se permitir não falar dos problemas, de crise, de 

deficit na saúde: “Esse é um momento muito especial da minha vida. Hoje, 
as minhas palavras são de gratidão, de esperança e de alegria”.

Agradeceu a presença de todos e especialmente aos familiares, “com os 
quais serão divididos momentos de felicidade, mas também de ansiedade e 
preocupação”: “Sem a base sólida da família e amigos, essa caminhada se-
ria muito mais difícil”, afirmou.  Agradeceu também às entidades parceiras 

e à categoria médica. 

Falando de esperança, lembrou seu primeiro desafio, quando ocupou a 

presidência da Associação Médica de Santa Luzia: “Eu mal podia imaginar 
que, duas décadas depois,  teria um desafio muito maior pela frente”, disse.

E falou de seus sentimentos em relação ao novo momento: “Se o desafio 
de presidir uma entidade como o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais é 
enorme, também é grande a confiança que sinto quando olho para vocês e 
vejo que não estou sozinho neste caminho”.

“É a esperança que nos leva a acreditar que o amanhã será melhor para 
a nossa categoria, apesar de tudo que possa parecer o contrário. Inicio esta 
gestão com o sentimento de que dias difíceis serão sucedidos por dias me-
lhores”, afirmou.

Como último ponto, o presidente abordou a grande satisfação que sente 

pela oportunidade de presidir o Sinmed-MG – “uma emoção que não tem 
como descrever em palavras”, resumiu. “Essa alegria nos fortalece e nos dá 
a certeza de que, daqui a três anos,  teremos contribuído para maior valori-
zação da profissão e para a construção de um sistema de saúde bom para 
os médicos e, mais do que isso, bom para a sociedade. É essa alegria que 
também me dá a certeza de que ao terminar essa caminhada teremos muito 
mais vitórias do que derrotas para comemorar”, afirmou. 

Compuseram a mesa solene do evento o presidente eleito, Fernando Men-

donça; a ex-presidente, Amélia Pessôa; os presidentes da Associação Médica de 

Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira;  do Conselho Regional de Medicina, Fábio 

Augusto de Castro Guerra; da Federação Nacional das Cooperativas Médicas,  

Eudes Magalhães Júnior; Hermann Alexandre Vivacqua von Tiesenhausen,   

1º secretário do Conselho Federal de Medicina; Wilson Wanderlei Vieira, 

vice-presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais  e Marília 

de Azevedo Janot Guerra, secretária municipal adjunta de Saúde da PBH.

Após a palavra da ex-presidente Amélia Pessôa, a mesa saudou a nova 

diretoria. A secretária municipal adjunta de Saúde da Prefeitura de Belo Ho- 

rizonte, Marília de Azevedo Janot Guerra, lembrou que o Sindicato dos Médi-

cos e a Secretaria Municipal de Saúde têm mantido um diálogo constante 

e respeitoso, “fundamentais para superar os desafios que hora se põem”.

Ressaltou que tanto a gestão como a categoria médica têm conseguido 

vários resultados, sendo o mais recente a reestruturação da carreira dos 

servidores municipais da categoria médica: “Tenho certeza de que a conti- 
nuação dessa interlocução se dará agora na gestão do Dr. Fernando. Quero 
desejar a todos  sucesso nessa etapa e que consigamos juntos o objetivo 
comum  de melhorar tanto as condições de trabalho como a assistência à 
saúde no município de Belo Horizonte”, finalizou.

Wilson Wanderlei Vieira, da Confederação Nacional das Profissões Libe-

rais, deu boas-vindas ao retorno dos médicos à CNPL e colocou a entidade 

à disposição dos médicos mineiros: “A confederação recebe os senhores 
de braços abertos e, nessa oportunidade, queremos parabenizar pelo tra-

SOLENIDADE DE POSSE FOI 
MARCADA POR AGRADECIMENTOS 
E ESPERANÇA NOS NOVOS TEMPOS

SAUDAÇÕES DA MESA 
TIVERAM COMO FOCO A 
UNIÃO DAS ENTIDADES

Da esq. para dir: Eudes Magalhães, Lincoln Lopes Ferreira, Wilson Wanderlei, Fernando Mendonça, Amélia Pessôa, Marília Janot, Fábio Guerra e Hermann Tiesenhausen
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balho já realizado e aos que entram, desejando muito sucesso nessa luta 
bastante árdua”.

Os demais componentes da mesa  destacaram o sucesso da gestão Amélia 

Pessôa, a confiança no trabalho do novo presidente e a disponibilidade para 

continuar a parceria com o Sindicato dos Médicos. Hermann Tiesenhausen, 

do CFM, ressaltou a certeza de que, “mesmo com a grave situação que o país 
atravessa, a nova gestão, tal qual a anterior, vai ser de sucesso, visto que 
as entidades médicas em Minas Gerais estão de braços dados na defesa dos 
direitos da categoria”.

Após elogiar o trabalho de Amélia Pessoa, o presidente do CRMMG, Fábio 

de Castro Guerra, também lembrou as dificuldades do momento na questão 

da defesa profissional, da medicina e da saúde: “Não podemos diminuir os 
nossos esforços. Só assim vamos conseguir avançar e colaborar para sair 
dessa situação que a saúde se encontra hoje no Brasil. Tenho certeza que a 
união entre as entidades médicas, que hoje é bastante caracterizada aqui 
em Minas Gerais e reconhecida nacionalmente, é uma das formas que nós 
temos para trabalhar essas questões”, afirmou.

O presidente da Associação Médica, Lincoln Lopes Ferreira, lembrou as 

palavras de  Afonso Romano Santana sobre a pluralidade de Minas: “Den-
tro dessa pluralidade conseguimos construir um consenso que permeia as 
nossas atividades. O movimento médico em Minas Gerais constitui-se hoje 
num porto seguro, em que cada entidade tem plena clareza do seu papel e 
respeito e consideração com as demais”, afirmou.

Eudes Magalhães, presidente da Fencom, afirmou que estava ali para 

trazer o apoio das cooperativas médicas na defesa do trabalho médico: “O 
país vive  um momento de revisão dos seus valores e de reconstrução. Isso 
exige unidade para olhar o conjunto acima dos nossos interesses pessoais.  
Felizmente, aqui em Minas, temos uma experiência importante de parceria 
entre as entidades médicas, um trabalho que deve ser continuado e levado a 
todo o país neste momento de tão grandes desafios, nunca perdendo de vista 
o maior interesse que é o cuidado com a nossa sociedade”.

AMÉLIA PESSÔA LEMBRA A EMOÇÃO  
DOS 45 ANOS DO SINMED-MG

No discurso de despedida da presidência do Sinmed-MG, cargo que ocu-

pou no período 2013-2016, Amélia Pessôa lembrou um dos momentos da 

sua gestão que considera mais marcantes: a comemoração dos 45 anos 

do sindicato, em junho passado, quando foram prestadas homenagens aos 

antigos presidentes da entidade.

Disse que foram três anos de muitos desafios, vencidos com determi-

nação e uma equipe dedicada e comprometida com as lutas da saúde e da 

categoria médica.

 “Apesar do cenário desfavorável, decorrente da situação econômica e políti-
ca do país, obtivemos conquistas importantes como impedir o fechamento de 
unidades, manter equipes principalmente no interior e região metropolitana e 
renegociar planos de carreira. Para que não houvesse retrocessos, a postura 
do sindicato sempre foi firme na defesa das conquistas e direitos já obtidos”.

Destacou que no aspecto interno o sindicato se fortaleceu: “Com o objeti-
vo de otimizar os recursos e qualificar ainda mais a nossa equipe, promove-
mos uma severa reestruturação financeira e administrativa e ampliamos os 
departamentos de Campanhas e Jurídico”, afirmou.

Destacou o profícuo relacionamento com as entidades irmãs – Associação 

Médica de Minas Gerais e Conselho Regional de Medicina e agradeceu a par-

ceria de instituições como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Câmaras 

Municipais, Ministério Público, Tribunal de Contas, Credicom e Fencom.

 “Hoje celebramos um novo e promissor ciclo que se inicia com a gestão 
do Dr. Fernando Mendonça. Que o novo tempo seja de união para que juntos, 
médicos, entidades e sociedade, possamos trilhar um caminho de valori-
zação da saúde e da assistência”, finalizou.

Evento reuniu cerca de 300 convidados no salão da Associação Médica de Minas Gerais

Presidentes das entidades médicas com representantes  da SAMMG Posse foi prestigiada por parceiros como Credicom e Fencom

Representantes da Denem com o novo presidente
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CALIL FOUAD NICOLAU CURY

PRESIDENTE DO SINMED-MG   |   GESTÃO 1974/1977

“ Tive a honra de ser o segundo presidente deste sindicato 

que, na época, era Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte. O 

que posso desejar para todos é que tenham uma gestão profícua 

no interesse da defesa profissional, que é uma das finalidades 

fundamentais e precípuas de um sindicato classista.”
GARIBALDE MORTOSA JÚNIOR

PRESIDENTE DO SICOOB-CREDICOM 

“ Primeiramente, gostaria de parabenizar a diretoria da 

Dra. Amélia pelo brilhante trabalho. Parabenizo também a di-

retoria que toma posse. Tenho certeza que o sindicato continua 

em boas mãos, no seu importante papel de defender e valorizar 

cada vez mais o trabalho do médico em Minas Gerais.”
FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

DE MINAS GERAIS (CRMMG)

“ Vejo com muito bons olhos o trabalho que tem sido feito 

pelo Sinmed-MG, que hoje não se limita apenas a questões 

da defesa profissional. A diretoria que sai fez um trabalho  

extremamente bem feito e eficiente que, com certeza absoluta, vai ser continuado pela 

diretoria que agora assume. Parabenizo a todos e espero que possamos continuar com 

essa importante parceria entre Sindicato, Associação Médica e Conselho, em prol do 

fortalecimento da medicina e da defesa dos interesses dos médicos.”
LUIZ OTÁVIO FERNANDES DE ANDRADE

ASSESSOR DA UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 

“ O papel que o Sinmed-MG tem desempenhado na defesa 

do trabalho do médico ganha muito com essa nova diretoria. O 

presidente Fernando Mendonça é uma pessoa que tem vasta ex-

periência tanto no setor público como no setor privado. Conhece 

os problemas e sabe das dificuldades que terá pela frente, mas está muito preparado. 

A biografia dele ao longo dos anos contribui para que faça uma grande gestão junto a 

toda a diretoria do sindicato e é isso o que a gente deseja.” 

WILSON WANDERLEI VIEIRA 

1º VICE-PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS PROFISSÕES LIBERAIS (CNPL) 

“ A Confederação Nacional das Profissões Liberais já tem 

mais de 60 anos e congrega 26 federações filiadas. Graças ao 

trabalho realizado pelo atual presidente da CNPL, junto ao movi- 

mento sindical, trouxemos de volta os médicos. A CNPL está disposta a levantar a 

bandeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Desejamos sucesso para essa nova 

gestão e que ela venha a alcançar os objetivos da categoria.”  

LINCOLN LOPES FERREIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

DE MINAS GERAIS (AMMG)

“ Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que me sinto 
absolutamente representado por essa nova diretoria. Desejo 
que tudo ocorra com o mesmo padrão de qualidade, de ética, 
de dinamismo que a diretoria representada pela Dra. Amélia, 
a quem cumprimento pelo brilhante trabalho. A Associação Médica Brasileira e a 
Associação Médica de Minas Gerais se colocam de portas abertas, irmanadas com o 
importante papel representado pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais.”

MICHELLE NACUR LORENTZ
PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA 

DE MINAS GERAIS (SAMG)

“  Entendo que precisamos unir todas as entidades repre-
sentativas de classe em prol dos médicos e dos seus pacientes; 
lutar muito para melhorar as condições de trabalho e valorizar 

a categoria que vem sendo vilipendiada no decorrer dos anos. Foi uma honra  par-
ticipar da cerimônia de posse e nos chamou atenção a forma emotiva e apaixonada 
com que o Dr. Fernando assumiu a presidência do sindicato. Desejamos pleno êxito a 
ele e a toda a sua equipe.”

EUDES MAGALHÃES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (FENCOM)

“ Desejo à nova diretoria sucesso na condução dessa difícil 
empreitada que é atuar na área do trabalho médico num momen-
to de dificuldade que a medicina e o país atravessam. Por outro 
lado, enxergo que o Sinmed passa por um processo de amadureci- 
mento e que tem todas as condições de enfrentar os desafios que vêm pela frente. Nós, 
das demais entidades médicas, temos que nos solidarizar e trabalhar em conjunto para 
somar forças na busca do objetivo comum de fortalecer o trabalho da classe médica.” 

HERMANN ALEXANDRE VIVACQUA VON 
TIESENHAUSEN  |  1º SECRETÁRIO DO CONSELHO 

FEDERAL  DE MEDICINA (CFM)

“ O Sinmed-MG é o braço legal dos médicos nas relações 
de trabalho. Aqui em Minas, ficamos muito satisfeitos de ver 
a relação que o sindicato tem com as outras entidades. Isso 
é indispensável na união e no sucesso das lutas da categoria 

médica.  A nova diretoria vai pegar uma fase muito turbulenta com modificações 
importantes no país, mas com as entidades juntas e com o apoio de todos acredito 
que vamos ter uma gestão com sucesso.”

CRISTIANO DA MATTA MACHADO
PRESIDENTE DO SINMED-MG GESTÕES 2004-2007, 

2007-2010, 2010-2013

“  A categoria ainda tem muitas lutas pela frente em 
questões como melhores condições de trabalho, busca de um 
piso nacional e, principalmente, em relação ao fortalecimento 
do SUS, que atravessa um momento de incertezas. Destaco, nesse contexto, a im-
portância de termos um sindicato forte para levar essas lutas adiante.”

CONVIDADOS PRESENTES À 
CERIMÔNIA ENVIAM MENSAGENS 
DE SUCESSO À NOVA DIRETORIA
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PORFÍRIO MARCOS ROCHA ANDRADE

SUPERINTENDENTE GERAL GRUPO SANTA CASA DE BH

 “ O Sinmed-MG representa, cada vez mais, um papel im-
portante na organização do médico enquanto comunidade de 
assistência e profissional. É uma alegria participar deste mo-
mento de renovação. A Santa Casa é um grande contratador 
de médicos e estamos sempre juntos com o sindicato. O atu-

al presidente, Fernando Mendonça, é uma pessoa com grande experiência na área 
pública e privada, que tenho certeza fará um trabalho brilhante e que vai somar 
muito. Desejo a todos muitas felicidades.”

SAMUEL FLAM

DIRETOR-PRESIDENTE DA UNIMED-BH

“ Considero o novo presidente, Fernando Mendonça, a pessoa 
mais capacitada para enfrentar esses tempos de turbulência, de 
incerteza pelos quais a classe médica passa e passará nos próxi-
mos anos. É um grande desafio, mas eu tenho confiança no tra-
balho dele, nas realizações que já fez, e, junto com a sua equipe, tenho certeza de que 
será capaz de conduzir esse processo com a maior tranquilidade.” 

FERNANDA CATELLA

COORDENADORA REGIONAL 

DENEM/SUDESTE 2

“ Os laços entre sindicato e Denem estão cada vez mais es-
treitos. É muito importante que o estudante, futuro médico, 
comece a desenvolver o senso crítico e ter consciência de tudo 
o que o sindicato pode fazer por ele desde os tempos de facul- 

dade.  Desejo muito sucesso para a nova gestão e que continue trabalhando com 
tanto afinco em prol da categoria.”

WALDIR CARDOSO

 PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ 

(SINDIMEPA)

“ O país vive uma severa crise política, ética, econômica e 
os médicos não estão isentos das agruras desse momento com 
redução de salários, demissões, fechamento de leitos e hospi-
tais. Isso tem sido um desafio para todo o movimento sindical 
médico e não será diferente para essa nova diretoria. A vantagem é que a Dra. Amélia 
conseguiu constituir um grupo muito sólido, coeso, ao mesmo tempo que houve uma 
renovação sindical, tão necessária. Acredito que essa nova diretoria está pronta para 
dar conta desse imenso desafio que é defender o interesse dos médicos, da saúde  e  
da medicina nessa conjuntura tão adversa.”

PAULA MARTINS

SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL 

ODILON BEHRENS

“ Desejo que a nova diretoria tenha muita sorte neste 
período pelo qual o país está passando, enfrentando uma crise 
nacional da saúde. O papel dos sindicatos, em todas as catego-
rias, e não é diferente para nós médicos, é de suma importância 

para regular a nossa forma de trabalho e representar a categoria. Espero que essa 
diretoria consiga nos representar e defender os valores do SUS, que é na verdade 
onde atuo, e que faça uma boa parceria com os que estão na administração das 
unidades.”

MARÍLIA DE AZEVEDO JANOT GUERRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SAÚDE DA PBH

“  Tenho certeza que esse diálogo que já existe com a prefei-
tura continuará na gestão do novo presidente, Fernando Men-
donça, a quem desejo muito sucesso nessa nova etapa e que 
consigamos juntos esse intuito comum de melhorar tanto as 
condições de trabalho como a assistência à saúde no município de Belo Horizonte. ”

JOEL MOREIRA

VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL 

DE BELO HORIZONTE 

“ Cumprimento o presidente Fernando Mendonça e demais 

diretores pela importante vitória nas eleições do Sinmed-MG.  

Desejo pleno sucesso na gestão, certo de que  a competência e 

o comprometimento de todos contribuirão para tornar a atuação do sindicato ainda 

mais forte na defesa dos direitos dos médicos mineiros por adequadas condições de 

trabalho e salários dignos, em sintonia com a relevância da presença desses profis-

sionais no dia a dia da população.”
ÉDER GATTI FERNANDES

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS 

DE SÃO PAULO (SIMESP)

“ Essa é a primeira vez que participamos de um evento do 

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e é uma grande alegria 

estar aqui. Durante a gestão da Dra. Amélia estivemos próxi-

mos do Sinmed-MG e queremos fortalecer ainda mais esse relacionamento com o 

Simesp. Os sindicatos abordam questões locais, mas muitas das lutas da categoria 

ocorrem em âmbito nacional e, por isso, precisam estar juntos nas discussões gerais 

que afetam a saúde e o exercício da medicina no país.”
 

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO

PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE ACADÊMICOS DE 

MEDICINA DE MINAS GERAIS  (SAMMG)

“ A SAMMG vem acompanhando o sucesso do sindicato 

desde a gestão da Dra. Amélia. Sempre tivemos também um 

contato muito próximo com o Dr. Fernando, que é professor 

universitário na Unifenas, onde estudo. Estamos totalmente disponíveis para atuar 

junto com o Sinmed-MG, e demais entidades médicas, em prol de objetivos comuns 

tanto para os acadêmicos como para a categoria médica como um todo. Discussões 

como a carreira de Estado e mercado de trabalho são áreas pouco abordadas na 

graduação, em que o sindicato pode contribuir muito no âmbito acadêmico.”
HELTON FREITAS

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO PARA ESTUDO 

E DESENVOLVIMENTO DO SETOR SAÚDE (IBEDESS)

“ É com muita alegria que vejo hoje a perpetuação de um 

grupo que tem feito um trabalho muito diferenciado dentro do 

sindicato. Com renovação, com mudanças importantes no con-

texto da diretoria, mas dentro de uma linha de trabalho, o que dá perenidade e traz um 

acúmulo de ganhos muito relevantes. Em um momento em que as questões relativas à 

prática médica estão ficando mais tensionadas, é muito  importante ter um sindicato 

como o nosso, estruturado, organizado, com boas lideranças, capaz de negociar as 

melhores condições de trabalho para os médicos tanto na área pública como privada. 

Acho que o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais tem  essa abertura e isso o diferen-

cia muito nacionalmente.”  

HELVÉCIO MAGALHÃES

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO ESTADO DE MG

“ O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais tem uma 

tradição e uma participação importantíssima na história da 

saúde pública de Belo Horizonte e do Estado. Ele tem que con-

tinuar nessa trajetória, cobrando, defendendo as condições de trabalho, a saúde 

pública, a melhoria das condições da saúde suplementar. Defendendo o médico, o 

sindicato está defendendo também a saúde pública. Desejo que a nova diretoria 

insista nesse caminho, que já tem história em Minas Gerais.” 



 u   QUAIS A SRA. CONSIDERA FORAM OS 

PRINCIPAIS AVANÇOS DO SINMED-MG NA 

SUA GESTÃO? 

Gostaria de destacar dois aspectos: o interno, 

que se refere à estrutura do sindicato, e o exter-

no, que trata diretamente das lutas da catego-

ria médica. Internamente, entendo que houve 

grandes avanços, com uma importante reestru-

turação administrativa e financeira, que envolveu 

desde a qualificação de nosso corpo de colabora-

dores até uma grande redução dos custos. 

Na questão administrativa, saliento a reestru- 

turação da equipe e de todo o sistema de trabalho 

do departamento de Campanhas, criado na gestão 

anterior. Considero esse departamento o principal 

hoje no sindicato. Nossa principal atividade são 

as campanhas para melhoria de salários, das 

condições de trabalho, implementação de planos 

de carreira, entre outros. Era um setor que fica-

va fragmentado. Hoje funciona em espaço físico 

próprio, com um profissional dedicado e a ideia é 

ampliar o quadro em breve. Foi uma conquista que 

permitirá alcançar melhores resultados fora. 

 u   SOBRE A QUESTÃO FINANCEIRA 

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS 

PROMOVIDAS?

Iniciamos a gestão com muitas dificuldades 

na área financeira, até porque houve a aquisição, 

reforma e mudança para a nova sede. Entende- 

mos que era preciso fazer uma reestruturação 

das finanças do sindicato e várias medidas foram 

tomadas. Todos os contratos com fornecedores e 

todas as despesas do dia a dia, por menores que 

fossem, foram revisados.

Essa reestruturação financeira mudou com-

pletamente a situação do sindicato, a ponto de 

podermos agora terminar a nossa sede, com di-

nheiro em caixa para essa empreitada.  Isso é uma 

grande vitória. Nesta reforma está previsto um 

pequeno centro de convenções que além das ati- 

vidades internas do sindicato poderá ser alugado, 

trazendo novas receitas.  

É importante frisar que apesar dessas medi-

das não houve redução no quadro. Ao contrário, 

ampliamos o número de funcionários e mantive-

mos todos os reajustes. 

 u   NA SUA GESTÃO, HOUVE UMA IMPOR-

TANTE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.  COMO FOI 

ESSE PROCESSO?

A mudança começou, em 2015, com a troca 

do escritório que atendia o sindicato. O serviço 

é terceirizado e foi feito um novo contrato. Além 

de agregar profissionais bastante capacitados 

ao atendimento, implementamos medidas que 

considero muito positivas. Hoje, após o primeiro 

contato, toda consulta, seja presencial ou por 

telefone, é realizada com hora marcada. Isso 

garante que o atendimento seja feito sempre 

por um profissional especializado na demanda 

apresentada pelo médico. Revisamos, ainda, os 

fluxos dos atendimentos do Jurídico, para dar 

maior agilidade nos processos e, principalmente, 

permitir que o médico acompanhe os trâmites 

do  seu caso.

Temos visto uma procura cada vez maior na 

área do direito previdenciário. Os médicos estão 

preocupados com o futuro e com as condições 

da aposentadoria. Essa demanda ficou tão clara 

para a diretoria que o sindicato promoveu dois 

seminários sobre direito previdenciário este ano, 

com presença maciça e um nível de satisfação 

muito grande dos presentes.  Nos eventos, foram 

apresentadas informações bastante abrangentes 

tanto da aposentadoria no setor público como no 

setor privado. Muitos desses médicos, a partir 

dessas informações, procuraram depois o nosso 

Jurídico.

 u   EM RELAÇÃO ÀS CAMPANHAS POR 

MELHORIAS PARA A CATEGORIA, COMO A 

SRA. AVALIA O PERÍODO EM QUE ESTEVE À 

FRENTE DO SINMED-MG?

É importante frisar que a gestão julho de 2013 

a junho de 2016, à qual presidi, aconteceu de for-

ma paralela com o início e posterior agravamento 

da crise econômica que o país atravessa, o que 

dificultou muito as negociações. Foram problemas 

recorrentes a piora das condições de trabalho; 

dispensa de médicos; redução de leitos, insumos 

e exames disponíveis; atraso de repasses do SUS 

para hospitais e, muitas vezes, retenção de hono- 

rários de profissionais pelos hospitais. 

A questão da redução das equipes atingiu prin-

cipalmente os médicos com vínculos fragiliza-

dos, como contratos temporários e consórcios de 

saúde, como o Cismep. Por isso, o sindicato luta 

tanto para a realização de concursos e vínculos 

estáveis. Além da capital, nos deslocamos para 

GESTÃO É 
MARCADA POR 
IMPORTANTES 

AVANÇOS NA 
ESTRUTURA 

INTERNA

Vivendo os reflexos de uma 

forte crise política e econômi-

ca no país, o Sinmed-MG, sob a 

gestão de Amélia Pessôa,  pas-

sou por importante e rigoroso 

processo de reestruturação 

administrativa e financeira. 

Também como parte do programa de trabalho, o sindi-

cato fortaleceu áreas essenciais para o médico como 

os departamentos de Campanhas e Jurídico. A seguir, a 

entrevista da ex-presidente da entidade – gestão 2013-

2016, Amélia Pessôa.
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atender demandas na região metropolitana e no 

interior, em cidades como Betim, Sabará, Nova 

Lima, Pará de Minas, Esmeraldas, Divinópolis, 

Sete Lagoas, Uberlândia, São João Del Rey, entre 

outras. 

Tivemos algumas melhorias na questão da re-

muneração, mas foram principalmente em situ-

ações mais pontuais como plantões ou em locais 

nos quais o gestor estava com muita dificuldade 

para repor os médicos que se demitiram.  

Além disso, trabalhamos com a implemen-

tação e revisão dos planos de carreira, como 

aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte. Após 

três anos de trabalho, conseguimos elaborar com 

a categoria um novo plano, que não é o ideal, mas 

foi o possível.

Também tivemos anúncio de fechamento de 

unidades. Em alguns casos, como em Betim, 

onde a Prefeitura queria fechar a Maternidade e 

duas das quatro UAIs, conseguimos impedir, ou 

pelo menos postergar a situação, num trabalho 

conjunto com outros sindicatos, parlamentares, 

Ministério Público.  Acreditamos nesse ponto ter 

feito um trabalho muito importante não só para 

preservar o espaço de atuação do médico, mas 

também na questão da assistência à população. 

A dificuldade de negociar melhorias com os 

gestores levou muitos médicos a procurarem o 

sindicato, sempre relatando esse agravamento 

das condições de trabalho. Nesse sentido, nós 

atuamos questionando os gestores, denuncian-

do essas situações para a imprensa e sociedade, 

acionando o Ministério Público. Contamos nesse 

trabalho, muitas vezes, com a parceria do Con-

selho Regional de Medicina, nas vistoriais reali- 

zadas a partir de denúncias do sindicato.

 u   COMO A SRA. VÊ O RELACIONAMENTO 

DO SINDICATO COM AS OUTRAS 

ENTIDADES MÉDICAS? 

Essa foi uma área bastante trabalhada na 

minha gestão. Estreitamos ainda mais os laços 

com a Associação Médica de Minas Gerais e com 

o Conselho Regional de Medicina, de forma a 

potencializar o trabalho de cada uma das insti-

tuições. Entendemos claramente que cada uma 

tem um papel bem definido, mas existe uma área 

de interseção grande na qual podemos trabalhar 

conjuntamente. 

Tivemos o apoio importante das duas enti-

dades e sempre estivemos disponíveis. Para 

reforçar essa questão do entrosamento, cito o 

convite que o Conselho Regional fez, tanto para a 

Associação Médica como para o sindicato, para 

participação no evento de entrega de carteiras 

para os novos médicos. 

 Essa abertura, iniciada pelo ex-presidente, 

Itagiba de Castro, e continuada com o Fábio Guer-

ra, é uma oportunidade importante para pontuar 

o que cada entidade faz.  Também está nos per-

mitindo ampliar o cadastro e estreitar o contato 

com os jovens médicos. Além desse evento no 

conselho, o sindicato tomou várias medidas para 

se aproximar mais deste grupo, criando inclusive 

condições especiais para que eles se associem à 

entidade.

 

 u   O SINDICATO BUSCOU UMA 

APROXIMAÇÃO MAIOR TAMBÉM COM OS 

RESIDENTES E ACADÊMICOS? 

Sim, também tivemos ações diferenciadas em 

relação aos residentes e acadêmicos, sempre 

buscando conscientizá-los desde cedo sobre a 

importância do sindicato na defesa do trabalho 

médico. Sentimos que eles estão cada vez mais 

próximos do sindicato e nós deles. 

Em relação aos acadêmicos, além do sindicato 

ter um programa especial de visitas à nossa sede, 

temos ações em conjunto com a  Denem  e a SAMMG.  

Entendemos que muitos desses acadêmicos 

serão, no futuro, lideranças importantes no mo- 

vimento médico.

 u   QUAIS A SRA. CONSIDERA OS 

PRINCIPAIS DESAFIOS DA NOVA GESTÃO?

Um dos principais desafios é reforçar, apri-

morar e intensificar a presença do sindicato no 

interior do Estado. Mesmo com uma diretoria atu- 

ante, é muito difícil, pelo tamanho do Estado, 

chegar a todos os municípios, pela distância e 

também pelo custo. Acredito que uma forma de 

resolver o problema é melhorar a tecnologia para 

a realização de videoconferências para acompa- 

nhar reuniões e assembleias. Pela experiência 

que tivemos, vimos que os profissionais se sen-

tem contemplados da mesma forma. 

 u   COMO A SRA. AVALIA A SITUAÇÃO 

DOS MÉDICOS MINEIROS?  

A situação do médico hoje em Minas Gerais 

não é fácil, pela piora do desempenho econômico 

dos municípios e do próprio governo do Estado. 

Não temos perspectiva de concursos públicos em 

curto prazo, de contração de novos médicos, de 

novas unidades de saúde. Então, diante desse 

cenário, eu entendo que o Sinmed-MG precisa 

ter uma postura muito firme na defesa das con-

quistas e direitos já obtidos. Tenho claro que se 

o sindicato e a categoria baixarem a guarda nós 

teremos uma piora. E precisamos, é lógico, na 

medida do possível, de tentar obter novas con-

quistas. Mesmo numa situação financeira ad-

versa podemos conseguir algumas melhoras no 

setor de condição de trabalho, de remuneração, 

na homologação de concursos já realizados, por 

exemplo. Então, é uma situação que exige muita 

atenção da instituição.

 u   DURANTE A SUA GESTÃO, O SINDICATO 

COMEMOROU 45 ANOS. COMO A SRA. VIU 

ESSE MOMENTO?

Os 45 anos foram um marco muito importante 

na história do Sinmed-MG. Agradeço a possibili- 

dade de estar na presidência naquele momen-

to.  Fizemos questão de comemorar com um belo 

evento, para o qual foram convidados e home-

nageados todos os ex-presidentes ou seus repre- 

sentantes, como foi o caso do Célio de Castro, 

além de diretores das gestões anteriores. O evento 

proporcionou o congraçamento entre as diversas 

gerações, com diferentes orientações políticas e 

vivências sindicais. Também fizemos um jornal 

especial 45 anos, com os principais momentos 

da trajetória da entidade. Outro fato que marcou 

as comemorações foi a homenagem que o sindi-

cato recebeu na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, uma cerimônia bastante prestigiada que 

muito nos honrou.

 u   QUE MENSAGEM A SRA. DEIXA PARA 

A  NOVA DIRETORIA?

Eu entendo que a diretoria gestão 2016-2019 

tem condições de fazer um trabalho muito bom. 

Primeiro, porque houve uma renovação grande 

e novas pessoas trazem novas ideias e chegam 

cheias de disposição para o trabalho. Quando a 

diretoria foi composta procurou-se que ela con-

templasse várias especialidades, locais de tra-

balho, e que cada diretor tivesse real interesse na 

área que iria atuar, como foi o meu caso, ao ser 

convidada para assumir a diretoria Financeira.  

Acredito que esse novo desenho administrati-

vo do sindicato e essa situação de estabilidade 

financeira vai permitir à diretoria trabalhar me-

lhor.  Então o que eu desejo para todos é sucesso, 

porque empenho sei que não vai faltar. Também 

aproveito para agradecer aos diretores que tra-

balharam junto comigo, principalmente aos valo-

rosos colegas que continuaram firmes até o final, 

aos delegados sindicais, às instituições parcei-

ras, aos médicos mineiros e a todos os colabora-

dores que souberam entender as mudanças e se 

colocaram disponíveis para novas demandas.
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APROXIMAR O SINMED-MG 
DOS MÉDICOS MINEIROS 
É O NOSSO MAIOR DESAFIO

FERNANDO LUIZ DE MENDONÇA (CRM 23.465), dire-
tor-presidente do Sinmed-MG Gestão 2016-2019, é graduado 
pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (1990) 
e em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1994), acumulando vários títulos e especializações: residên-
cia Médica em Pediatria, FCMMG (1992); Pediatra (TEP) pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria (1993); especialista em Ad-
ministração em Serviços de Saúde, Universidade de Ribeirão 
Preto (1996); especialista em Medicina do Trabalho, FCMMG 
(2003); especialista em Trauma, Emergência e Terapia Inten-
siva em Pediatria, FCMMG (2007); especialista em Autogestão 
em Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz (2008); 
MBA em Gestão Empresarial, FGV (2011).

Trabalhou como pediatra nos Hospitais Universitário São José,  

Sofia Feldman, São João de Deus de Santa Luzia, Belo Horizonte e  
Unimed-BH; nas Prefeituras de Contagem, Betim, Ribeirão das 
Neves e Santa Luzia e como Oficial Médico Pediatra da Força 
Aérea Brasileira.

Em Santa Luzia, foi presidente da Associação Médica local, 
conselheiro municipal de Saúde e ouvidor de Saúde. Foi dele-
gado da Credicom; conselheiro fiscal da Fencom; membro da 
Comissão Estadual de Residência Médica de MG; secretário 
geral da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP).

Hoje é pediatra da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 
professor de Pediatria da Unifenas/BH; mestrando em Ensino 
em Saúde; conselheiro de administração da Unimed-BH e con-
selheiro municipal de Saúde da cidade de Belo Horizonte. Tra-
balha em consultório desde 1993. 
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 u   O QUE O LEVOU A ASSUMIR A 
PRESIDÊNCIA DA NOVA CHAPA?

A defesa profissional médica sempre foi uma 
das minhas paixões. Depois de uma caminhada 
de quase trinta anos como médico em várias pre-
feituras, hospitais públicos, privados e filantrópi-
cos; com experiência em liderança do movimento 
médico desde a época da residência; com pas-
sagem em diretoria e conselhos de várias enti-
dades: Associação Médica de Santa Luzia, Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, Cooperativa de 
Trabalho Médico de Santa Luzia, Sociedade Minei-
ra de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, 
Unimed-BH; e, como sindicalista, tendo ocupado 
diretorias importantes aqui no Sinmed-MG, como 
Juridico,Comunicação e Secretaria Geral chegou a 
hora de assumir meu maior desafio, a presidência 
dessa importante entidade médica. 

A indicação do meu nome para presidir a cha-

pa “Unidade Médica” foi também uma decisão do 
grupo de colegas da diretoria anterior, aos quais 
sou muito grato. 

A vontade de seguir à frente de uma entidade 
que tem como ideais a qualidade, o trabalho 
digno e a remuneração justa do médico foi um 
grande estímulo, assim como o desejo de constru-
ir, junto com os demais diretores, um sindicato 
ainda mais forte, que seja um amparo, um porto 
seguro para o colega médico e, acima de tudo, um 
fronte  de resistência na defesa incondicional da 
dignidade  médica.

u   COMO FOI O PROCESSO DE ESCOLHA 
DOS MEMBROS DA CHAPA “UNIDADE 
MÉDICA”?

A busca dos nomes para compor a chapa se deu 
principalmente em função da inserção prévia do 
colega em algum movimento ou liderança médi-
ca, não necessariamente dentro do sindicato. O 
pré-requisito básico era a vontade pessoal desse 
colega de se colocar à disposição deste objetivo 
maior que é defender a dignidade e a qualidade 
do trabalho médico, dentro de uma diretoria com 
a qual ele tivesse afinidade.

Ao final conseguimos formar um grupo bastan-
te heterogênio de ideias e especialidades, muito 
representativo do universo do trabalho do médico, 
com 23 diretores e seis conselheiros fiscais, de 
diferentes especialidades, vivências, vínculos e 

locais de trabalho, seja no setor público, coope- 
rativista, filantrópico ou privado. Temos entre os 
nossos diretores ex-presidentes de sociedades 
médicas, ex-diretores clínicos, preceptores, con-
selheiros municipais, conselheiros e membros de 
várias entidades, como associações médicas e 
cooperativas, entre outros. Lideranças médicas 
de alto valor ético e profissional. 

Destaco que houve uma renovação de 60% da 
diretoria para a gestão 2016-2019. Do total de 
membros, 16 não faziam e nunca fizeram parte 
da direção do sindicato, e vão se somar aos ou-
tros 13 diretores que carregam vasta experiência 
sindical.  Assim, defino a composição da chapa 
em duas palavras: inovação e experiência.
 
 u   O SR. PRETENDE FAZER ALGUMA 
MUDANÇA NA ESTRUTURA INTERNA DO 
SINDICATO?

Eu gostaria de responder fazendo um elogio à 
atuação da gestão anterior que encerrou seu man-
dato em 30 de junho último. A ex-diretora-presi-
dente, Amélia Pessôa, e seus colegas realizaram 
uma competente reorganização financeira e ad-
ministrativa da entidade. Deixaram uma base sóli- 
da para que possamos ampliar a atuação de cada 
departamento visando atender o maior número de 
médicos com atenção e qualidade. 

Então, entendo que a questão não passa por 
fazer muitas mudanças internas, mas principal-

VEJA, A SEGUIR, OS 
PLANOS DO NOVO 
PRESIDENTE PARA A 
GESTÃO 2016-2019



mente por otimizar e reforçar a atuação de nos-
sos departamentos, especialmente o Jurídico, o de 
Campanhas e o de Comunicação, que são o prin-
cipal tripé do sindicato.

O fortalecimento dessa estrutura passa in-
clusive por antecipar as demandas, para que o 
sindicato possa atuar antes que um problema 
específico apareça, seja através do jurídico, já 
entrando com alguma ação; do departamento de 
campanhas, mobilizando os colegas; ou da comu-
nicação, denunciando isso para os médicos, mídia 
e sociedade em geral. 

 u   QUAIS O SR. CONSIDERA OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DA SUA GESTÃO?

A categoria ainda continua muito descrente 
das entidades médicas. Os médicos ainda não 
conseguem visualizar as entidades – entre elas 
o sindicato – do jeito que gostariam que fossem 
para defender o que acham que precisa ser de-
fendido. O médico se afastou e a culpa é das en-
tidades que deixaram isso acontecer.

Então, o primeiro grande desafio é buscar uma 
união maior da categoria, e isso já está claro no 
nome da chapa “Unidade Médica”. Vivemos um 
momento extremamente difícil, uma crise política 
e econômica de solução nada fácil, com desem-
prego e achatamento de salários e problemas de 
gestão no setor público e privado. As soluções 
propostas por gestores são muitas vezes prejudi-
ciais à categoria e até a própria sociedade. Exem-
plo, o programa “Mais Médicos”, como se o pro- 
blema na saúde fosse somente a falta do médico 
em determinado posto de trabalho.

Diante de um cenário no setor saúde nada 
favorável, assistimos à proliferação das escolas 
médicas. Só em Minas são 45 escolas, sendo que 
15 surgiram nos últimos dois anos. Assim, esse é 
o nosso maior desafio: como enfrentar e melhorar 
o mercado para que o médico possa trabalhar 
com boas condições e salário justo.
 
 u  COMO O SR.  PRETENDE APROXIMAR O 
MÉDICO DO SINDICATO?

O Sinmed-MG funciona hoje muito mais res- 
pondendo às demandas do que antecipando os 
problemas que infelizmente acontecem. Precisa-
mos ser mais pró-ativos e contamos com a dire-
toria e os delegados sindicais para mudar esse 
quadro.

Para aproximar o médico da entidade, temos 
que aproximar a entidade do médico. Precisamos 
ir onde ele está para entender as dificuldades 
pelas quais passa e poder oferecer o que preci-
sa, seja do ponto de vista de representação de 
suas demandas, do Juridico ou do que se fizer 
necessário. 

O médico só virá ao sindicato se for importante 
para ele. Para isso é preciso demonstrar que te-
mos relevância e que conseguimos resultados 
para a categoria.

u   CADA PRESIDENTE IMPRIME UMA 
IDENTIDADE PRÓPRIA À SUA GESTÃO. 
COMO O SR. IMAGINA FAZER O 
DIFERENCIAL?

Apesar da experiência que tenho no movimento 
médico, considero a presidência do sindicato real-
mente um grande desafio em decorrência princi-
palmente do cenário difícil que o país atravessa. 
Mas, isso também é uma oportunidade. Só vamos 
conseguir superar esse desafio inovando.

Do ponto de vista pessoal, meu objetivo é fazer 
mais e melhor, fazer diferente, no sentido de bus-
car alternativas que não foram colocadas ainda. 
Para que o sindicato seja referência e seja perce-
bido como importante para a categoria precisa-
mos de projetos viáveis e que tragam resultado a 
curto prazo. Este vai ser o meu foco: um trabalho 
planejado, diferenciado, com proposições inova-
doras e ações que efetivamente visem garantir ao 
médico qualidade em seu serviço e remuneração.

Eu espero que, ao final do mandato, possamos 
ser lembrados como uma gestão inovadora que 
realmente colocou o Sinmed-MG em um ponto de 
destaque frente ao médico.
 
 u   COMO O SR. AVALIA O SETOR SAÚDE 
HOJE NO BRASIL, TANTO EM RELAÇÃO 
AO SERVIÇO PÚBLICO COMO NA SAÚDE 
SUPLEMENTAR?

Apesar dos inúmeros problemas, não há como 
deixar de defender a bandeira do SUS. O sistema 
é o maior empregador da categoria médica e o 
plano de saúde de 206 milhões de brasileiros. 

Ao Sindicato dos Médicos cabe apontar os 
melhores caminhos para que o sistema de saúde 
público seja, apesar das dificuldades, o mais efi-
ciente possível. Para isso, precisamos lutar por 
mais verbas, por melhor planejamento, por ges- 
tores de mais qualidade.

Em relação à saúde suplementar, temos hoje 
no Brasil 48 milhões de usuários. Na região me- 
tropolitana de BH mais de 50% da população 
têm plano de saúde. Sem a saúde suplementar, o 
sistema público entraria em colapso.

Mesmo assim, vemos o médico trabalhador da 
saúde suplementar passar hoje por enormes di-
ficuldades, uma contratualização precária, uma 
diminuição da carteira de usuários e valores de 
remuneração muito aquém do merecido. Esse 
médico também vai merecer uma atenção espe-
cial do sindicato.

Tanto na saúde pública como na suplementar 
só vemos insatisfação – do usuário, dos profis-
sionais, das operadoras, dos governos. Então 
alguma coisa está errada. É hora de rever esse 
modelo de assistência no Brasil na busca de mais 
eficiência, qualidade e resolutividade.  

u   QUE DIFERENCIAIS O SR. ACREDITA QUE 
O SINMED-MG TEM NO CONTEXTO DO 
SINDICALISMO NACIONAL?

Fazer política é inerente a um sindicato, mas 

isso não significa uma vinculação partidária.  
Quero deixar claro que o Sinmed-MG não tem 
nenhuma vinculação político partidária, não é de 
esquerda, de direita ou do  centro. O sindicato é 
dos médicos, e isso não é uma frase vazia.

Se o gestor está fazendo bem o que tem que 
ser feito, com concurso público, salários adequa-
dos, boas condições de trabalho para o médico, 
ele vai ter a nossa valorização, o nosso aplauso. 
Se fizer o contrário, vai ser por nós rechaçado e 
combatido, independente do partido político que 
pertença.

Como trabalhador que o é, o médico não pode 
prescindir do sindicalismo. Ele precisa ter uma 
entidade que conheça as reais dificuldades do 
trabalho do médico e que o defenda independente 
de quem é o patrão, e essa entidade é o sindicato 
da categoria.

Lembro que o Sinmed-MG hoje não é filiado a 
nenhuma central de trabalhadores ou federação 
nacional sindical por entendermos que nenhuma 
representa os médicos como deveria. 

Infelizmente, muitos sindicatos pelo país, ao 
longo de suas histórias, estão muito mais preocu-
pados em defender interesses pessoais, de al-
guns grupos ou dirigentes. Isso tem que acabar. 

Nosso compromisso é com a defesa intransi-
gente das condições do trabalho de toda a cate- 
goria. Não se pode admitir, por exemplo, que o 
movimento sindical médico brasileiro tenha hoje 
duas federações a nível nacional. Precisamos de 
uma única federação, mas que seja realmente 
representativa e combativa, não só junto aos 
médicos, mas junto à sociedade civil e às outras 
entidades médicas.

Nesse momento em que o sindicalismo médi-
co nacional passa por essa ruptura, sem ter uma 
representação efetivamente reconhecida, aumen-
ta a nossa responsabilidade e reforça a importân-
cia de trabalharmos ligados às outras entidades 
médicas.
 
 u   QUAIS SERÃO OS PRINCIPAIS 
PARCEIROS DO SINDICATO NA SUA LUTA?

O primeiro grande parceiro do sindicato é o 
médico. Não existe sindicato dos médicos sem 
médicos. Por isso, o nosso papel é estar cada vez 
mais próximo dele e de sua realidade. 

Mas o médico não está isolado. Ele está in-
serido num local de trabalho, em um hospital, em 
uma unidade de saúde, em uma cooperativa de 
trabalho, em seu consultório, numa operadora de 
saúde, numa sociedade de especialidade, numa 
cooperativa de crédito, no conselho regional, na 
associação médica etc. 

Para ampliar sua ação, o Sinmed-MG precisa 
ter um envolvimento produtivo com todos esses 
atores, sejam as entidades médicas ou os em-
pregadores públicos ou na saúde suplementar. 
O sindicato não pode ser uma peça isolada nes-
sa engrenagem. Para o sistema rodar bem, sem 
ruídos, temos que trabalhar, cada um com a sua 
parte, mas em unidade.

9
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MOTIVAÇÕES E OS PRINCIPAIS  
DESAFIOS DA NOVA DIRETORIA

 

ANDRÉ CHRISTIANO DOS SANTOS

CRM 38.951   |   DIRETOR SECRETÁRIO GERAL 

Graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG, em 

2003. Titulado em Medicina de Família e Comunidade 

pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-

munidade. Médico de Família concursado da PBH desde 

2004, locado atualmente no Centro de Saúde Dom Bosco. Preceptor de es-

tágio IAIS da Faculdade de Medicina Unifenas Campus BH. Foi conselheiro 

municipal de Saúde em BH por dois mandatos, diretor de Defesa Profissional 

da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade e diretor de 

Comunicação do Sinmed-MG (gestão 2013-2016). 

“ O médico tem enfrentado diversos tipos de problemas nos últimos 
tempos como precarização do trabalho, diminuição das garantias tra-
balhistas e redução do salário, entre outros. Aceitei o desafio de participar 
da chapa Unidade Médica para enfrentar essas questões, juntamente com 
colegas valorosos que desejam trabalhar ativamente para mudar essa rea- 
lidade que vem se impondo à classe médica, tanto no serviço público 
quanto no privado. Como Secretário Geral do Sinmed-MG terei oportuni-
dade de transitar por todos os departamentos do sindicato, atuando como 
um elo de ligação e auxiliando as diversas diretorias para oferecermos 
cada vez mais um serviço qualificado para o médico e defendermos com 
afinco essa classe tão importante para a saúde do povo brasileiro. Terei 
também a função de substituir o nosso presidente na sua ausência, além 
de representar o sindicato em várias instâncias onde temos assento ou 
somos convidados a comparecer.” 

AMÉLIA MARIA FERNANDES PESSÔA

CRM 19.240   |   DIRETORA FINANCEIRA

Graduada pela UFMG, em 1986.  Residência em Cirur-

gia Geral (Fhemig). Especialização em Mastologia no 

Hospital Felício Rocho, com título de especialista pela 

AMB.  Especializações em Gestão de Cooperativas Uni-

med (Fundação Unimed), Negociação no SUS (Fiocruz) e Regulação no SUS 

(Hospital Sírio Libanês).  Conselheira fiscal da Felicoop, diretora e, por fim, 

presidente dessa  Cooperativa. Conselheira fiscal da Credicom por dois man-

datos.  Na Unimed-BH foi membro do Comitê de Especialidades e também 

conselheira técnica por dois mandatos. Integrou, ainda, o Conselho de Ad-

ministração da Fencom. Delegada da Coopmed e delegada da AMMG.

Trabalha no Hospital Felício Rocho desde a época da residência de Cirur-

gia Geral, onde participou por vários anos do Conselho Técnico do hospital.      

Trabalhou também no Hospital Santo Ivo e em diversas unidades do SUS.  

No Sinmed-MG foi: secretária geral (gestões 2003- 2007, 2007-2010, 2010-

2013) e presidente (2013-2016).

“ O novo estatuto desmembrou a diretoria administrativa-financeira  
   em duas diretorias. Como tive uma participação muito direta na reestru- 
  turação interna do sindicato, entendemos que era importante dar con- 

tinuidade a esse trabalho. A minha maneira de contribuir para a próxima 
diretoria será conduzir a diretoria Financeira. Para o sindicato fazer um 
bom trabalho ele precisa ter uma situação financeira boa. Não só para im-
plementar as ações necessárias, mas também para que a diretoria tenha 
tranquilidade para “olhar para fora” e fazer bem o que precisa ser feito.

Acertada, como está, a situação financeira, o próximo passo será aumen-
tar o número de sindicalizações. Precisamos melhorar o nosso cadastro, 
aperfeiçoar o sistema de cobrança e ampliar a comunicação com o médico, 
para que ele entenda a importância de contribuir com o sindicato.”

MARIA MERCEDES ZUCHERATTO CASTRO
CRM 23.292   |    DIRETORA ADMINISTRATIVA

Graduada pela UFMG, em 1990. Residência em Pe-
diatria pelo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Título de Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
- SBP (1994). Ex-conselheira fiscal da Cooperativa de 

Médicos do Hospital Maternidade Octaviano Neves. Atuação como pediatra 
em unidade básica de saúde pela PBH durante 10 anos. Desde 1993, atua 
como plantonista na Maternidade Octaviano Neves e em consultório. Médica 
cooperada da Unimed-BH, sendo eleita para o Conselho Social (2015-2018). 
Foi diretora Sociocultural do Sinmed-MG (gestão 2013-2016).

“ Ao participar da diretoria Sociocultural na gestão 2013-2016, pude 
conhecer um pouco do dia-a-dia do Sinmed-MG e, mesmo reconhecendo 
que  minha contribuição poderia ter sido maior, resolvi aceitar o convite 
para compor a chapa Unidade Médica. Assumindo o desafio, pretendo ser 
mais atuante e espero que essa gestão possa marcar positivamente a 
história do sindicato.

Quanto à diretoria Administrativa, vejo como maior desafio otimizar a atu-
ação do Sinmed-MG frente à atual situação político-econômica de nosso país  
que provavelmente não deve mudar significativamente durante  o período 
do nosso mandato. “Administrar” na adversidade, com menores recursos, 
será realmente um grande desafio. Não  posso deixar de reconhecer o bom 
trabalho da diretoria anterior e seus colaboradores que será um fator facili- 
tador na nova gestão. Que Deus nos ilumine e nos ajude para que possamos 
defender o trabalho do médico, buscando sempre a Unidade Médica.”

ANDRÉA LÚCIA REZENDE  MARTINS DONATO
CRM 25.434   |   DIRETORA JURÍDICA INSTITUCIONAL

Graduada pela UFMG, em 1992. Residência em Cirur-
gia Geral e Mastologia com título de especialista.  Es-
pecialização em Oncologia. Pós-graduada em Gestão de 
Cooperativas e Perícia Médica pela Gama Filho e Univer-

sidade Unimed. Membro do corpo clínico Socor e Madre Teresa. Ex-diretora da 
BHCoop com assento na Fencom. Ex-conselheira fiscal da BHCoop e Coopi-
mef. Ex-delegada da Credicom.  Ex-conselheira da Regional Leste. Fundadora 
e ex-presidente da Oscip Clube da Mama Feliz. Foi diretora de Saúde Suple-
mentar do Sinmed-MG (gestão 2013-2016) com assento na Comissão Es-
tadual de Honorários Médicos – CEHM, onde já esteve também pela Fencom.
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“ Senti-me motivada a fazer parte desta chapa,  após realizar um tra-
balho como diretora de Saúde Suplementar na última gestão, onde eviden-
ciei a responsabilidade, a dedicação, o comprometimento, o trato impessoal 
e apartidário da diretoria executiva  e do corpo de funcionários da Instituição, 
buscando fazer da melhor forma a representatividade da categoria médica. 
Foi um prazer trabalhar ao lado de pessoas tão valorosas.

A diretoria Jurídico Institucional é um desafio. Será uma experiência 
totalmente nova para mim e de grande envergadura. Fico feliz por contar 
com um escritório competente como parceiro. Será uma oportunidade de 
aperfeiçoamento em gestão médica e o compromisso de fazer com que os 
esforços já iniciados pelo Dr. Artur na representatividade jurídica sejam 
ininterruptos.” 

CÉSAR MIRANDA DOS SANTOS

CRM 28.175   |    DIRETOR JURÍDICO ASSOCIATIVO

Graduado pela UFMG em 1994. Especialista em Me-

dicina Interna - residência no Hospital Semper. Atuou 

como conselheiro fiscal da Cooperativa dos Médicos do 

Hospital das Clínicas, conselheiro administrativo do HC-

Coop e conselheiro administrativo da Fencom. Coordenador de Plantão do 

Hospital Regional Betim. Representante na Mesa SUS no município. Diretor 

do Sinmed-MG nas gestões 2010-2013 e  2013-2016.

 

“ O que me levou a fazer parte da chapa Unidade Médica foi a vontade 
de continuar o trabalho de representação e defesa do profissional médico. 
Como diretor Jurídico Associativo pretendo desenvolver estratégias para 
orientar e esclarecer o profissional médico sobre suas responsabilidades, 
obrigações e deveres no exercício profissional,  bem como sobre todos os 
seus direitos. Como sub item nesses objetivos gerais está o de evidenciar 
os vários “riscos” existentes para aquele profissional que se submete a um 
vínculo empregatício precário.”

JORDANI CAMPOS MACHADO

CRM 26.068   |    DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Graduado pela UFMG, em 1992. Ortopedista, espe-

cialista em cirurgia do quadril. Pós-graduado em Gestão 

Empresarial pela FGV e em Perícia Médica pela Fundação 

Unimed. Médico da PBH, na UPA Norte há 22 anos.  Dire-

tor técnico e financeiro do Centro de Ortopedia e Fraturas Eldorado-Conta-

gem. Médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais. Cooperado da Unimed 

há 22 anos. Oficial médico da Reserva da Força Aérea Brasileira.

“ Uma das minhas maiores motivações foi fazer parte de uma dire-
toria que tem como presidente o Fernando Mendonça, pessoa superdedi- 
cada, merecedora de toda a confiança da classe médica e com condições 
de fazer um excelente trabalho. Já participava do sindicato como delegado 
sindical e estive presente em vários movimentos grevistas dos médicos da 
PBH, por melhores salários e condições de trabalho. Estar nessa diretoria é 
uma forma de contribuir com o bom trabalho que será realizado.

Acredito que o maior desafio na Comunicação será buscar, junto com a 
equipe, os melhores canais para divulgar as ações do sindicato. O médi-
co precisa estar mais informado, conhecer melhor o papel do sindicato, 
acompanhar melhor esse trabalho. Acho que só através da comunicação, 
eles poderão perceber o quanto brigamos por eles, estarem mais presentes 
e assim podermos melhorar os resultados obtidos.” 

 ARTUR OLIVEIRA MENDES

CRM 40.470   |    DIRETOR DE CAMPANHA SALARIAL

Graduado pela UFMG em 2004, onde também fez 

especialização em Saúde da Família. Especialista em 

Ativação de Processos de Mudança no Ensino Superior 

em Saúde pela FioCruz/ENSP.  Titulado em 2007 pela 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Presidente do 

conselho fiscal da Coopmed, em 2007.  Presidente da Associação Mineira de 

Medicina de Família e Comunidade de 2011 a 2013. Trabalha desde 2004 

na ESF, em Belo Horizonte. Já atuou como plantonista na UPA Barreiro, UPA 

Pampulha e Hospital de Ibirité. Atualmente trabalha em consultório e nos 

CPS da Pedro I e Contagem, sempre como MFC. Cooperado da Unimed desde 

2014, onde é membro do comitê de especialidade e conselheiro social. Foi 

conselheiro municipal de saúde de BH. Preceptor do programa de residência 

em MFC do HC-UFMG. Foi diretor Jurídico do Sinmed-MG (2013-2016)

“ Desde que iniciei no Sinmed-MG observo uma qualificação cada vez 

maior dos debates e ações, fruto da atuação das sucessivas diretorias que 

têm  se empenhado em organizar um serviço eficiente para o atendimento 

às demandas da base. Participar dessa chapa era a oportunidade de me 

aliar a colegas de longo histórico de luta pelos direitos dos médicos e por 

sua adequada inserção no mundo do trabalho. Foi essa a minha motivação 

para continuar nessa luta.

O convite para participar da nova chapa tendo como desafio prosseguir 

o processo de organização do departamento de Campanhas Salariais foi 

uma agradável surpresa. A maior parte do que o sindicato faz passa pelas 

campanhas, mas foi apenas na última gestão que se pensou em criar uma 

diretoria específica para o assunto. Acredito que a experiência acumulada 

pelos últimos anos à frente do Jurídico muito ajudarão na empreitada. São 

muitas as cidades e os problemas, mas penso que podemos adotar pro-

cedimentos que organizem o fluxo de trabalho para termos pronta resposta 

e qualificada ação em cada uma das situações apresentadas.” 

 

ARIETE DO PERPÉTUO SOCORRO 

DOMINGUES DE ARAÚJO

CRM 24.429   |    DIRETORA DE MOBILIZAÇÃO

Graduada pela UFMG, em 1991. Residência de Pe-

diatria e Neonatologia na Fhemig, com título nas duas 

áreas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pós-gradu-

ada em Gestão em Saúde Pública pela PUC Minas e Neonatologia Hospitalar 

pela Feluma. Pediatra da UPA Norte desde 1995 e neonatologista na Mater-

nidade Odete Valadares, desde 1994.  Na Maternidade Odete Valadares, foi 

coordenadora da residência de Neonatologia e diretora clínica. Membro do 

Comitê de Pediatria da Unimed. Foi diretora Administrativa-Financeira do 

Sinmed-MG (2013-2016).

“ Estou no sindicato há duas gestões e nessa última pude sentir como 

é realmente o trabalho árduo de uma entidade médica. Decidi participar 

da próxima gestão para continuar aprendendo sobre a atividade sindical 

e trabalhando em defesa da nossa classe. Temos membros novos e isso é 

enriquecedor para todos nós. Novos ideais, conceitos e novas perspectivas.  

O maior desafio da diretoria de Mobilização será conseguir o envolvi-

mento dos colegas médicos nas nossas questões, trabalhando, reivindi-

cando e lutando por melhores remuneração e condições de trabalho.”  
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ILMA PATRÍCIA MACHADO

CRM  24.546   |   DIRETORA DE DEFESA PROFISSIONAL

Graduada pela UFMG, em 1991. Residência em 
Anestesiologia HC-UFMG (1992/1994).

Pós-graduação em Valoração do Dano Corporal pela 
Universidade de Coimbra. Desde 1994, atua na precepto-

ria de Residentes no HC. Concursada pelo Tribunal de Justiça-MG, em 2007, 
onde atua como Médico Perito Judicial.

“ Há 10 anos trabalho como médica perita do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. Grande parte dos processos que atuo são relativos a erro médi-
co. Sempre observei como o médico fica desprotegido nesses processos. É 
necessária uma orientação preventiva para os médicos para  evitar deman-
das judiciais e,  quando acontecerem,  orientação para melhor resolução.

 Com um mundo em crise o maior desafio será vencer a sensação que 
todos têm que as coisas só pioram. Ver além da crise na medicina com 
salários ruins, condições inadequadas. A medicina é um valor da so-
ciedade e sobreviverá a qualquer crise e não deve abrir mão de certos  
princípios devido às crises  que  sempre  existirão.”

ADRIANO NEVES DE ALMEIDA 

CRM 22.853   |   DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL 

E SINDICALIZAÇÃO

Graduado pela UFMG, em 1989. Residência em 
Anestesiologia no HC-UFMG. MBA em Gestão em Saúde, 
na Fundação Getúlio Vargas. Anestesiologista da Rede 

Fhemig e da PBH, trabalha, ainda, nos hospitais Madre Teresa e Unimed 
Contorno. Membro do Conselho de Administração da Unimed-BH.

“ O momento que vivemos é a principal motivação para fazer parte da 
diretoria. A classe médica sofre o maior ataque à sua dignidade já visto 
na nossa história. Somos o bode expiatório da irresponsabilidade com que 
o estado trata a saúde. Diante dos absurdos a que assistimos todos os 
dias, a postura de passividade não me parece admissível. Acredito que 
devemos assumir nossos deveres, perante à sociedade e aos nossos cole-
gas. As entidades representativas da nossa classe constituem um espaço 
fundamental de defesa dos médicos. Penso que a chapa Unidade Médica 
tem esse sentido. 

Creio que o maior desafio da diretoria de Formação Sindical e Sindi-
calização seja a comunicação com os médicos. A maior parte dos colegas 
considera que o Sinmed existe para defender os interesses de colegas com 
vínculo empregatício, seja público ou privado, e que a atuação sindical é 
pautada por militância político-partidária. Acho que as duas visões são 
equivocadas. O papel do Sinmed é o de defesa do interesse da classe 
médica. Acredito que o sindicato pode atuar decisivamente na conscien-
tização dos colegas, desde a graduação, e também na formação de novas 
lideranças. Mas, para isso, é preciso que os colegas conheçam mais sobre 
o Sinmed, nossa história, estrutura, os serviços que prestamos e a im-
portância que temos no cenário médico de MG.”

ALISSON LUIZ MOREIRA

CRM 38.931   |   DIRETOR DE RELAÇÃO 

COM ACADÊMICOS

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Minas Gerais em 2003, com Especiali- 
zação em Saúde da Família, Módulo Residência Mul-

tiprofissional (2003-2005) pela UFMG. Titulado em Medicina de Família e 
Comunidade (TEMFC) em 2007. Especialista em Endocrinologia, pela Facul- 
dade IPEMED de Ciências Médicas (2011-2013). Possui experiência de 13 
anos como Médico de Família e Comunidade, atuando em Ibirité, Ribeirão 
das Neves, Piumhi, Vargem Bonita e Belo Horizonte. Médico de Referência 
em Infectologia em Ribeirão das Neves no ano de 2005. Membro do Comitê 
de Prevenção de Mortalidade Materno/infantil do município de Piumhi, em 
2006. Experiência de 4 anos em atendimento a pacientes Privados de Liber-
dade. Médico de Urgência e Emergência nos Hospitais Municipais de Vargem 
Bonita e São Roque de Minas (2006 a 2008). Referência Técnica Médica, 
Membro técnico da Comissão de Farmácia e Terapêutica e coordenador do 
PSF em Ribeirão das Neves ( 2008 a 2011). Atualmente trabalha com endo-
crinologia nos Centros de Especialidades Médicas em Ribeirão das Neves e 
Ibirité. É preceptor de Medicina da Faculdade Faminas/BH e atua com MFC 
em Unidade Básica de Referência em Ribeirão das Neves.

“ Por 19 anos, tive a oportunidade de conhecer serviços de saúde 
pública da capital, região metropolitana e interior de Minas, além de 
serviços privados. Vivi e ouvi experiências extremas, com relação a vín-
culos e condições de trabalho, e vislumbrei a necessidade de promover 
mudanças. Hoje, mais maduro profissionalmente, vejo a necessidade de 
nos unirmos pela valorização da nossa profissão: é degradante prestar um 
serviço de qualidade, quando se elenca quantidade.  

Acredito serem vários os desafios que terei à frente da diretoria de 
Relação com Acadêmicos. Saliento a aproximação, que se fará pilar fun-
damental na relação com os acadêmicos. Com isso, proponho a criação de 
mídias, onde se fomente e estreite a participação nas mudanças do cotidi-
ano médico de forma propositiva e inovadora. A fundação de uma liga 
acadêmica, objetivando desenvolver discussões virtuais e nas instalações 
do Sinmed-MG, a respeito das bases curriculares médicas, novos modelos 
propostos de residência, prova da ”Ordem Médica” e assuntos afins. Esta 
ponte me dará a oportunidade de disseminar informações relacionadas aos 
direitos e deveres do médico, com ética profissional e a respeito de con-
tratos de trabalho, concursos públicos, previdência, contribuições sindical 
e social, dentre outros assuntos que são omitidos durante a formação.”

LEONARDO PAIXÃO
CRM 37.081   |   DIRETOR DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Graduado pela UFMG, em 2001. Especialista em Clíni-
ca Médica e preceptor da residência dessa especialidade 
no Hospital Odilon Behrens.  Emergencista do Hospital da 
Unimed. Integrante do grupo Mais Evidências e dedicado 

a ensinar e aprender Medicina Baseada em Evidências. Cidadão engajado 
na melhoria do cuidado nos serviços de Urgência e Emergência do sistema 
público e suplementar, membro do movimento Gente é Urgente. Especialista 
em Clínica Médica (HOB-MEC). Especialista em Gestão da Clínica e Mestre 
em Infectologia e Medicina Tropical (UFMG).

“ Como um profissional de saúde dedicado a trabalhar, aprender e 
ensinar na urgência e emergência foi notável a percepção de um grande 
aumento na demanda de atendimento, da complexidade dos mesmos e um 
movimento inverso em relação ao aporte de recursos humanos e materiais, 
com marcante deterioração das condições de trabalho, não só na saúde 
pública como na suplementar. Contribuir mais para mudar esse cenário 
com parceiros que partilham dessa visão é minha principal motivação.

Considero o maior desafio da diretoria avançar na discussão e con-
vencimento dos gestores e financiadores da saúde de que o ensino e o 
cuidado são elementos indissociáveis, e que a Residência Médica é central 
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para construção de um sistema de saúde eficaz. Valorizar o preceptor e    

    investir em sua formação é chave para esse processo.”

ALEX SANDER RIBAS DE SOUZA
CRM 38.120   |   DIRETOR DE RELAÇÕES DE 

TRABALHO MÉDICO

Graduado pela UFMG, em 2002. Especialista em 

Medicina de Família e Comunidade (MFC) pela UFMG, 

com titulação pela Sociedade Brasileira de Medicina 

de Família e Comunidade, em 2007. Foi diretor da Associação Mineira de 

Medicina de Família e Comunidade - AMMFC por três mandatos. Médico 

de Família e Comunidade da PBH desde 2003. Preceptor do Programa de 

Residência Médica para MFC do HC/UFMG desde 2013. Atuação no Sinmed-

MG: membro do Conselho Fiscal (gestão 2013-2016).

“ Sempre estive comprometido com as discussões de interesse da 
carreira médica e das condições de trabalho e sempre encontrei espaço 
e acolhida no Sinmed-MG. Pude contribuir em algumas oportunidades e 
encontrei nos colegas da  Unidade Médica muita vontade para trabalhar, 
capacidade de articulação, harmonia, respeito e, sobretudo, coesão de 
princípios. Tais atributos de equipe, aliados a uma liderança firme, agre-
gadora e comprometida me motivaram a continuar contribuindo na luta 
pelo fortalecimento da categoria médica.  

O campo de atução do médico vem se diversificando muito com o sur-
gimento de diferentes relações de trabalho que, por vezes, mostram-se 
deterioradas, com prejuízos nas condições de trabalho e nos direitos dos 
profissionais. Nesse contexto, os maiores desafios da diretoria de Relações 
de Trabalho Médico serão criar e manter espaços de escuta dos profissio- 
nais, estabelecer um fluxo para que as demandas possam ser efetivamente 
trabalhadas e fomentar oportunidades de discussão sobre a valorização do 
trabalho do médico, buscando e fortalecendo alianças com as demais en-
tidades que possam contribuir com esses objetivos.”

SAMUEL PIRES DE MORAES TEIXEIRA
CRM 48.973   |   DIRETOR DE SAÚDE PÚBLICA

Graduado pela Universidade Federal de Santa Cata-

rina - UFSC, em 2009. Pós-graduado em Emergências 

Médicas pela FCMMG. Trabalhou como Médico de Família 

em Betim e Santa Luzia. Atuou como preceptor dos resi- 

dentes de Clínica Médica do HJK durante a rotação/estágio em Atenção 

Primária. Atualmente, médico de Família e Comunidade concursado da PBH, 

no Centro de Saúde Ventosa. Plantonista de urgências/emergências na Pre-

feitura de Betim, atualmente lotado na UAI Alterosas, e no Hospital da Uni-

med no município. Conselheiro municipal de Saúde, em Betim.

“Acompanho diariamente as dificuldades encontradas pelos colegas 
médicos no que diz respeito à prática médica, ao descaso que enfrenta-
mos no contexto atual, escassez de recursos, condições precárias de tra-
balho. Quando recebi o convite não exitei em aceitar. Acredito que posso 
contribuir com trabalho e dedicação, buscando melhorias para a classe 
médica e defendendo nossos interesses e assim refletir na melhoria da 
atenção à população. 

Serão muitos os desafios a serem enfrentados. Acredito que, neste mo-
mento, os maiores sejam a valorização do trabalho médico e da classe 
médica, além de melhorias nas condições de trabalho no serviço público 
como um todo, tão sucateado e desacreditado.”

FLÁVIO MENDONÇA ANDRADE DA SILVA
CRM 22.534   |   DIRETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas, em 
1989.  Pneumologista, assistente efetivo e atual dire-
tor Clínico da Santa Casa de Belo Horizonte. Professor 
de pneumologia da FCMMG. Membro do conselho social 

da Unimed-BH e do conselho fiscal da AMMG. Ex-presidente da Sociedade 
Mineira de Pneumologia, gestão 2013-2015. Ex-presidente da Cooperativa 
de Médicos da Santa Casa de Belo Horizonte.

“ Atuei muito tempo na cooperativa da Santa Casa de Belo Horizon-
te - SantaCoop,  com um relacionamento intenso com as operadoras de 
plano de saúde e recebi o convite para participar da diretoria do sindicato 
nessa área com uma grande motivação. Tenho como  objetivo  aumentar a 
participação do sindicado na medicina suplementar que é de fundamental 
importância para o trabalho médico.

Os desafios são grandes e, em conjunto com as outras entidades médi-
cas, será necessário buscar honorários justos com contratos que contem-
plem reajustes anuais e com índices adequados. Outro ponto relevante 
é a necessidade da melhoria das condições de trabalho, combatendo as 
práticas antiéticas que inibem o exercício pleno da medicina. Portando 
temos que trabalhar muito para que o nosso sindicato consiga representar 
bem os médicos da saúde suplementar, pois a grande maioria dos colegas 
atuam e dependem desse setor .”

TELMA HELITA FERNANDES DE SOUSA MIGUEL
CRM 15.711   |   DIRETORA DE DELEGADOS 

SINDICAIS E INTERIORIZAÇÃO

Graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, 
em 1982. Desde a formatura atua na área de Pediatria, 
na rede pública. Trabalhou inicialmente em atendimento 

ambulatorial e enfermaria de Pediatria no Hospital Santa Genoveva, depois 
no ambulatório de Pediatria da Unidade Didático Avançada (UDA) da UFU, até 
1998. Especialização, pela UFU, em Gerência de Unidades Básicas de Saúde. 
Atuou exclusivamente em Pronto Socorro de Pediatria desde julho de 1998, 
quando foi contratada pela Fundação Maçônica Manoel dos Santos, Orga-
nização Social terceirizada da Prefeitura de Uberlândia até março de 2010. 
Desde então, após processo seletivo, trabalha no PS de Pediatria da UPA São 
Jorge. De setembro de 2011 a abril de 2013, trabalhou também no Hospital 
Municipal de Uberlândia, como pediatra no alojamento conjunto e sala de 
parto. Participou do curso PALS (Pediatric Life Support) pela American Heart 
Association em outubro de 2006 e durante o período em que trabalhou no 
Hospital Municipal, por duas vezes, do curso NALS (Neonatology Life Support).

“Uberlândia viveu uma falta de lideranças sindicais nos últimos três 
anos. Ficamos à deriva de situações que necessitavam de posturas que 
buscassem atender aos anseios da classe médica. Recorri ao Sinmed-MG,  
pois já fazia parte  de uma delegacia local muito desmotivada e deses- 
truturada com relação à estrutura de pessoal. Recebemos todo o apoio 
e socorro que solicitamos e,  através dessa ajuda, conheci, de perto, as 
posturas do nosso atual presidente. E essa foi a motivação a participar da 
chapa, na tentativa de resgatar a nossa dignidade e presença na luta por  
melhores condições de trabalho, em todos os âmbitos.

Um dos grandes desafios da diretoria de Delegados Sindicais e Inte-
riorização será conquistar a confiança e a motivação dos colegas a par-
ticiparem mais do Sinmed-MG. Os demais desafios são a integração do 
sindicato ao interior, facilitando a comunicação, otimizando e agilizando 
as ações entre as partes.”
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JACÓ LAMPERT

CRM 16.261   |   DIRETOR DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal Santa Maria do Rio Grande do Sul, em 1983. 
Sanitarista. Clínico e Médico do Trabalho. Médico da PBH 

e Fhemig. Diretor Financeiro da Fesumed. Fundador e ex-diretor da Credicom. 
Atuação no Sinmed-MG: diretor Financeiro (gestão 2004-2007), diretor Ad-
ministrativo (gestão 2007-2010), diretor Administrativo-Financeiro (gestão 
2010-2013) e diretor de Campanhas (gestão 2013-2016).

“ Já estou no movimento médico desde a época da residência, quando 
fui vice-presidente da Amimer. Com o tempo, fomos aprimorando a luta 
sindical da categoria. São muitos os problemas, como a questão dos inú- 
meros vínculos trabalhistas e as condições de trabalho, que, ao invés de fi-
carem melhores, só pioram, não permitindo um atendimento digno à popu-
lação. A luta é permanente, está  no meu sangue.

A diretoria de Saúde do Trabalhador foi criada alguns anos atrás por 
sugestão minha. Envolve desde legislação até condições de saúde do tra-
balhador e segurança. Nesta gestão, vamos tentar fazer com que essa 
diretoria desenvolva todo o seu potencial, o que não aconteceu antes.”

 

FLÁVIA CRISTINA FARIA COUTO

CRM 26.994   |   DIRETORA DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

 
Graduada pela Faculdade de Ciências Médicas, em 

1993.  Já atuou como pediatra e há 13 anos como der-
matologista, em consultório particular. Doutoranda em Saúde Pública pela 
UCES – Buenos Aires.  Funcionária pública da Prefeitura de Nova Lima, atu- 
almente como sanitarista e médica reguladora. Entre 1996 e 2004, foi  coor-
denadora dos médicos na Secretaria Municipal de saúde e de 2005 a 2013, 
coordenadora da Vigilância em Saúde. No momento, ocupa interinamente 
a presidência da Associação Médica de Nova Lima, após o exercício de três 
mandatos. 

“ Fui convidada para fazer parte dessa diretoria acredito que pela 
minha atuação nos movimentos de Nova Lima e também por estar na 
Associação Médica. Sempre estive envolvida na busca de melhorias para 
a categoria e assim gostaria de continuar contribuindo com o sindicato,  
agora na condição de diretora.

Penso que a diretoria de Relações Institucionais e Assuntos Legislativos 
terá um papel importante, juntamente com a presidência do sindicato, de 
acompanhar as leis que envolvem o trabalho médico e buscar apoio nesse 
sentido. A regulamentação da profissão é uma das nossas lutas. Acho que 
o sindicato pode também ampliar o espaço junto ao Poder Legislativo em 
busca de melhorias para a categoria. Na questão das relações institucio-
nais destaco a importante parceria já existente com as entidades médicas, 
podendo ser ampliada às outras instituições afins .”

ADRIANO ITABORAHY CARDOSO

CRM 38.125   |   DIRETOR DE PESQUISAS E PROJETOS

Graduado pela UFMG, em 2002, atuando desde en-
tão como médico de família. Trabalhou no nordeste do 
Estado (médio Jequitinhonha) até final de 2010, quando 
assumiu concurso público em Contagem.  No momento, 

cursando especialização em psiquiatria, trabalha como médico de família 

e comunidade e clínico no CAPs álcool e drogas. Municípios onde já atuou 

como clínico e médico de família e comunidade: Chapada do Norte, Berilo, 

Minas Novas, Turmalina, Jenipapo de Minas e Francisco Badaró, onde ajudou 

a coordenar a implantação da estratégia saúde da família. No Sinmed-MG, 

foi delegado sindical, representando a entidade na mesa SUS em Contagem.

“ Em um momento de estagnação nas relações com as entidades em-
pregadoras, temos que lutar para não haver recuo em direitos já adquiri-
dos. Não podemos continuar a ser tratados com indiferença pelas outras 
categorias, como se já fôssemos por demais beneficiados. Estou sempre à 
disposição para atuar em defesa da nossa classe em qualquer instituição 
ou movimento que for convocado. 

Fui convidado para participar da diretoria a partir da minha atuação 
na aglutinação dos colegas pelas redes sociais nos movimentos de Conta-
gem. A diretoria de Pesquisas e Projetos é nova e pela sua especificidade 
acredito que trabalharemos muito próximo da Comunicação, com proje-
tos que promovam e criem um vínculo mais intenso entre os médicos e 
o Sinmed-MG. Pretendo criar formas mais ágeis e simples de contato do 
médico com o sindicato, projetos que promovam, facilitem e aumentem 
essa interação.” 
 

ÉRIKA MONTEIRO PINHEIRO MOURÃO

CRM 32.793   |   DIRETORA SOCIOCULTURAL

Graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências 

Médicas, em 1998.  Residência em Cirurgia Geral pelo 

Hospital Universitário São José (1991-2000). Residência 

em Mastologia no Hospital Felício Rocho, titulada pela 

AMB em 2002. Atuou como coordenadora da Residência de Mastologia do 

HFR de 2004-2010 (trabalhando no SUS) e como coordenadora da clínica 

de Mastologia de 2013-2015. Membro do Conselho Técnico do HFR desde 

2014. Mastologista no SUS no Centro de Valorização da Vida - CVV, desde 

2013, em Santa Luzia. Conselheira fiscal da Felicoop (2008-2010). Atuação 

no Sinmed-MG: conselheira fiscal (gestões 2010-2013 e 2013-2016).

“ A unidade de pensamento foi a razão maior que me motivou a par-
ticipar dessa chapa. Todos estão focados numa busca constante de uma 
remuneração mais justa e de melhorias nas condições do trabalho médico. 
Todos querem que o Sinmed-MG seja uma referência incontestável dessa 
busca para os médicos do nosso estado. Acredito que temos que trabalhar 
muito, pois a credibilidade que o sindicato conquistou junto aos médicos 
nos últimos anos é o nosso grande valor . 

A diretoria Sociocultural, trabalhando em conjunto com outras direto-
rias, objetiva planejar, incentivar e pôr em prática ações que contribuam 
com a qualidade de vida dos médicos. Queremos, antes de tudo, que a 
promoção de eventos venha integrar, cada vez mais, a diretoria à comuni-
dade médica, permitindo uma participação e proximidade cada vez maior. 
Ampliar o relacionamento com os médicos de toda a base do sindicato é o 
nosso objetivo maior.” 

SAMUEL DOS REIS GARCIA

CRM 45.694   |   DIRETOR DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

Graduado pela UFMG, em 2007. Especialista em Me-

dicina de Família e Comunidade também pela UFMG, 

titulado pela SBMFC. Efetivo da Prefeitura de BH, desde 
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2007. Conselheiro Municipal de Saúde de BH, no segundo mandato. Foi dire-

tor de Tecnologia da Informação do Sinmed-MG (gestão 2013-2016).

“ O que me motivou a fazer parte da Unidade Médica foi primeiramente 
a confiança depositada em cada um dos membros da nova chapa, so-
bretudo diante da grata experiência de trabalhar ao longo de três anos ao 
lado da diretoria cujo mandato chega ao fim. E, em segundo lugar, o desejo 
em dar seguimento ao plano de trabalho já iniciado à frente da diretoria de 
Tecnologia da Informação. 

Sobre os maiores desafios, a diretoria de Tecnologia da Informação 
não tem um fim em si mesma. Ela deve estar à disposição das pessoas 
para garantir o efetivo cumprimento das metas pessoais e institucionais 
de quem dela precisa. Assim, realizar adequações e implementar novas 
ferramentas fazem parte dos desafios. Temos uma grande necessidade de 
aproximar os médicos de seu sindicato e fazer chegar mais longe a nossa 
representatividade. Nesse sentido, melhorias nos sistemas de cadastro e 
de sindicalização, bem como a ênfase em atividades de representação à 
distância, serão nossas principais metas.”

FLÁVIA CRISTINE MARTINELI LOUREIRO CATÃO

CRM 27.079   |   DIRETORA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

E APOSENTADOS

Graduada pela UFMG, em 1993. Residência em Clíni-

ca Médica pelo Hospital Júlia Kubitschek, Fhemig (1995). 

Especialista em Medicina do Trabalho pela UFMG (1999), 

Gestão da Saúde pela PUC-MG 2004, mestrado em Saúde Pública - Epide-

miologia pela UFMG (2011). Desde 1996, atua no Júlia como plantonista de 

clínica e na Fundação Hemominas. Foi triagista, chefe da triagem e gerente 

técnica do Hemocentro de Belo Horizonte entre 2004 e 2008, onde trabalha 

como  referência no atendimento a doadores. Trabalhou cerca de um ano na 

junta médica da PBH.

“ Participando das discussões relativas às carreiras no Estado, pude 
ver de perto a dificuldade de mobilização da categoria. Recebi como de-
safio a proposta de auxiliar na mobilização dos meus locais de trabalho e 
percebi que poderia contribuir de forma efetiva. Temos que mostrar aos 
colegas que, para serem representados, devem aproveitar a oportunidade 
de manifestar sua vontade.

Os  médicos não têm por hábito programar seu futuro, muitas vezes 
com um pensamento mágico que sempre estarão saudáveis e produtivos. 
Quando chega o momento da aposentadoria, ela não foi planejada e os 
médicos acabam por sofrer um impacto financeiro e frequentemente emo-
cional enorme. O desafio maior da diretoria de Previdência Social e Apo-
sentados é fazer com que a categoria passe a pensar e programar esse 
momento precocemente.”

CONSELHO FISCAL 
 

BRUNO CUNHA CHAMONE

CRM 37.620   |   CONSELHEIRO FISCAL

Graduado pela UFMG, em 2002. Residência de Cirurgia 

Geral no Alberto Cavalcanti/Fhemig (2003-2004), Cirur-

gia do Trauma no João XXIII/Fhemig (2005), Coloproctolo-

gia na Santa Casa de BH (2006-2007). Trabalha, atual-

mente, no Hospital Municipal de Contagem, no Hospital Julia Kubitschek/

Fhemig e consultório.

“ O que me motivou a participar da chapa Unidade Médica foi a atu-
ação do Sinmed-MG no município de Contagem, para melhor remuneração 
e condições de trabalho, além da elaboração da proposta de um plano 
de cargos e salários e defesa do concurso público para médicos em de- 
trimento à terceirização da saúde. Nessa  ocasião me tornei delegado do 
Sinmed em Contagem.

Em relação às atividades e desafios do conselho fiscal, cabe a nós cum-
prirmos o que determina o estatuto do Sinmed, que é dar parecer sobre o 
orçamento; participar, dando opiniões, nas despesas extraordinárias; fis-
calizar as contas; e propor  melhorias.”

JOSÉ ALVARENGA CALDEIRA 

CRM 6.573   |   CONSELHEIRO FISCAL

Graduado pela UFMG, em 1972. Pós-graduado em 

Ginecologia Obstetrícia Hospital das Clínicas - UFMG, em 

1977/1978. Membro co-fundador da Comissão Estadual 

de Defesa do Médico, em 1991, onde atua até o presente 

momento. Médico do Trabalho pela Fundacentro. Médico cooperado da Uni-

med-BH há 37 anos. Ginecologista do LL Medical Center. Desde 2007 mem-

bro do Conselho Fiscal do Sinmed-MG.

 

“ Acredito muito nesta nova diretoria, que tem à frente o Fernando 
Mendonça. Vejo que todos estão imbuídos de uma grande vontade de 
cuidar dos interesses dos médicos. Esta é a terceira vez que participo do 
Conselho Fiscal do sindicato, que tem um papel importantíssimo no con-
trole e fiscalização das contas, exigindo de seus membros muita ética, 
transparência e responsabilidade, pois estamos representando a categoria 
médica. Sempre fiz meu trabalho com muita seriedade e dedicação, da 
mesma forma com que atuo na Comissão de Defesa do Médico.”

ANA PAULA GONÇALVES

CRM 40.593   |   CONSELHEIRA FISCAL

Graduada pela UFMG, em 2004. Cursou Neurologia no 

Hospital Felício Rocho e Neurofisiologia Clínica na USP de 

Ribeirão Preto. Atualmente, mestranda em Neurociências. 

Antes da residência em Neurologia, atuou como médica do 

Programa Saúde da Família de BH. Trabalhou em diversos serviços públicos, 

entre eles Hospitais Risoleta Neves e Odilon Behrens. Integra os programas 

de cirurgia de epilepsia e ambulatório de epilepsia de difícil controle do HC-

UFMG e Hospital Felício Rocho. Foi delegada da Coopmed, por duas gestões.

“ O que me motivou a participar foi o desejo de contribuir para a me- 

lhoria do trabalho médico. Na verdade, o conselho fiscal tem uma função 

bastante objetiva. Espero desempenhá-la com seriedade e compromisso, 

certificando que os trabalhos desenvolvidos pelos colegas estejam dentro 

da missão institucional da entidade.”

DAVID JOSÉ VIEIRA

CRM 39.620   |   CONSELHEIRO FISCAL (SUPLENTE)

Graduado pela UFMG, em 2003. Especialista em 

Medicina de Família e Comunidade. Pós-graduado em 

Gestão da Clínica, na APS. Concluiu residência de Psiqui-

atria em fevereiro/2016. Cursando R4 em Psicoterapia. 

Efetivo na PBH há 11 anos.



Em 18 de junho, a nova diretoria do Sinmed-

MG participou de um importante evento de inte-

gração e conheceu um pouco mais sobre o sindi-

cato. Foram quatro apresentações, com o objetivo 

de dar uma visão geral sobre a entidade.

O advogado e assessor jurídico, José Cos-

ta Jorge, falou sobre “Movimento sindical e o 

Sinmed-MG”. André Christiano dos Santos, atual 

secretário geral, explicou sobre a estrutura orga-

nizacional do sindicato, o que faz cada departa-

mento e os recursos humanos alocados.

O advogado Luiz Gustavo, sócio do es-

critório Chenu Oliveira Santiago, falou sobre as 

atribuições do departamento Jurídico e principais 

serviços oferecidos aos médicos.

A então presidente e atual diretora Financeira, 

Amélia Pessôa, abordou as mudanças no estatuto 

que levaram a um novo modelo de diretoria, por 

área de trabalho, e como elas serão integradas.

Ao final, o presidente Fernando Mendonça 

transmitiu uma mensagem de otimismo e ânimo 

para todos e compartilhou algumas ideias para 

a nova gestão, a partir do slogan: “Com você o 

Sinmed faz”. Completou: “ Com você diretor, 
você médico, colega de trabalho, colaborador, to-
dos são importantes” .

NOVA LOGOMARCA

Durante o evento, Fer-

nando Mendonça apre-

sentou aos diretores uma 

proposta de mudança de 

cores na logomarca do 

Sinmed-MG, que passa 

agora a ter também o 

amarelo da bandeira nacional.

“ Verde-amarelo tem a ver com patriotismo e  
representa muito bem as montanhas e o sol de 
Minas. Essa mudança é uma forma de marcar esse 
novo momento, nossa presença e ações. Nosso ob-
jetivo não é ficar lamentando os problemas e, sim, 
construir um novo amanhecer” , finalizou.
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“Acompanho as assembleias há vários anos e, nesse tempo, tive a 
oportunidade de conhecer vários membros da chapa Unidade Médica. Pos-
so atestar a dedicação, comprometimento e abnegação dessas pessoas 
em prol da defesa da categoria médica. Ao ser convidado a fazer parte 
dessa distinta equipe, me senti honrado e muito feliz. Aceitei o convite com 
a convicção de que a chapa Unidade Médica representa a continuidade de 
um bom trabalho que vem sendo realizado, com a possibilidade de me-
lhorar ainda mais.

Em qualquer instituição, a saúde financeira é primordial. É preciso 
ser rigoroso no controle financeiro, agindo sempre com responsabilidade, 
transparência e respeito aos associados que financiam as atividades do 
Sinmed-MG.  Acredito que o principal desafio do conselho é zelar por esses 
princípios, buscando o equilíbrio fiscal, fundamental para que as ações do 
sindicato sejam bem sucedidas.”

ANTÔNIO SÉRVULO COTTA JÚNIOR
CRM 38.922   |   CONSELHEIRO FISCAL (SUPLENTE)

Graduado pela Universidade Estadual de Montes 
Claros, em 2003. Clínico desde 2008 no Hospital Júlia 
Kubitschek; legista em Betim, desde 2014. Já trabalhou 
como intensivista no Hospital da Unimed Betim e, desde 

2012, está no Hospital da Unimed Contorno.

“ Minha motivação de participar desta diretoria é saber que o sindica-   
    to é o instrumento correto para que possamos lutar pelos nossos direitos, 
   principalmente  neste momento que estamos vivendo no país em que a  

 
classe médica está tão desvalorizada.  A minha expectativa no conselho 
fiscal vai ser contribuir na fiscalização das contas, na apuração dos gas-
tos e ser um apoio à diretoria sempre que necessário.”

SILAMAR BREDER DE SOUZA 
CRM 23.513   |   CONSELHEIRO FISCAL (SUPLENTE)

Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de 
MG, em 1990. Especialização em Cardiologia pela San-
ta Casa de Belo Horizonte. Especialização em Ecocar-
diografia pela Santa Casa de Belo Horizonte. Titulado em 

Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e em Ecocardiografia 
pela Sociedade Brasileira de Ecocardiografia. Preceptor em ecocardiografia 
e responsável pelo Ambulatório de Cardiopatia e Gravidez na Santa Casa de 
Belo Horizonte (1995 a 2008). Presidente do Comitê de Cardiopatia e Gravi-
dez da Sociedade Mineira de Cardiologia - 2001 a 2003.  Atua como cardiolo- 
gista em consultório próprio e como ecocardiografista na Santa Casa.

“  Fui convidado para fazer parte da diretoria pelo Fernando Mendonça 
por nos conhecemos há mais de 25 anos. É uma pessoa íntegra e em 
condições de realizar um ótimo trabalho, mesmo diante da grave situação 
política e econômica, que tanto impactuam na classe trabal h adora.

Acredito que o convite para fazer parte do conselho fiscal veio da con-
fiança recíproca. É de grande  responsabilidade lidar com o dinheiro de 
qualquer entidade. Espero que eu possa contribuir para que a entidade 
seja ainda mais forte. ”


