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DIRETORIA GESTÃO 2016-2019

NÚCLEO EXECUTIVO

Presidência: Fernando Luiz de Mendonça  |  CRM 23.465      Secretaria Geral: André Christiano dos Santos  |  CRM 38.951     Financeira: Amélia 

Maria Fernandes Pessôa  |  CRM 19.240     Administrativa: Maria Mercedes Zucheratto Castro  |  CRM 23.292     Jurídica Institucional: Andréa 

Lúcia Rezende Martins Donato  |  CRM 25.434       Jurídica Associativa: César Miranda dos Santos  |  CRM 28.175     Comunicação: Jordani 

Campos Machado  |  CRM 26.068      Campanhas: Artur Oliveira Mendes  |  CRM 40.470     Mobilização: Ariete do Perpétuo Socorro Domingues 

de Araújo  |  CRM 24.429

DEMAIS DIRETORIAS

Defesa Profissional: Ilma Patrícia Machado  |  CRM  24.546      Delegados Sindicais e Interiorização: Telma Helita Fernandes de Sousa 

Miguel  |  CRM 15.711     Pesquisas e Projetos: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas  |  CRM 31.237     Previdência Social e Aposentados: 

Flávia Cristine Martineli Loureiro Catão  |  CRM 27.079     Relação com Acadêmicos:  Alisson Luiz Moreira  |  CRM 38.931     Relações de 

Trabalho Médico: Alex Sander Ribas de Souza  |  CRM 38.120     Relações Institucionais e Assuntos Legislativos: Flávia Cristina Faria Couto  

|  CRM 26.994     Residência Médica: Antônio Sérvulo Cotta Júnior  |  CRM 38.922     Saúde Pública: Samuel Pires de Moraes Teixeira  |  CRM 

48.973      Saúde Suplementar: Flávio Mendonça Andrade da Silva  |  CRM 22.534     Saúde do Trabalhador: Jacó Lampert  |  CRM 16.261      

Sóciocultural: Érika Monteiro Pinheiro Mourão  |  CRM 32.793     Tecnologia da Informação: Samuel dos Reis Garcia  |  CRM 45.694 

CONSELHO FISCAL

Titulares: José Alvarenga Caldeira  |  CRM 6.573  •  Ana Paula Gonçalves  |  CRM 40.593     Suplentes: David José Vieira  |  CRM 39.620   

Silamar Breder de Souza  |  CRM 23.513

Colegas médicos,

Com a publicação desta revista, queremos mostrar um pouco 

das ações do sindicato durante a atual gestão:  o novo portfólio 

de serviços, as inovações implementadas, seminários realizados, 

campanhas sindicais, ações da comunicação para maior aproximação 

com a categoria, principais mudanças e conquistas do departamento 

Jurídico, entre outros. 

São várias frentes, nem todas conhecidas pelos médicos, buscando 

valorização profissional, remuneração digna e melhores condições de 

trabalho. Estamos atentos a todos os cenários e em nenhum deles 

aceitamos a precariedade, a exploração, o desrespeito. 

Apesar dos desafios que o país impõe, conseguimos realizar a maioria 

dos projetos propostos. Foi a certeza de que um time só vence quando 

estão “todos por um, e um por todos” que levou a diretoria a adotar 

o slogan: “Com você, o Sinmed-MG faz”. O Sinmed-MG é o grande 

aliado dos médicos em todas as lutas. Filie-se e fortaleça seu sindicato!  

Boa leitura! 

Fernando Mendonça

Diretor-presidente
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REFORMA DA SEDE: MAIS MODERNA E FUNCIONAL 

A sede do sindicato, adquirida, em 2013, na Av. do Contorno - 4.999 - Bairro Serra, Belo Horizonte, passou por uma 
importante reforma, durante a gestão Fernando Mendonça. A obra foi concluída em 2017. 

ADMINISTRATIVO

Novos tempos no Sindicato
O Sinmed-MG passou por importante reformulação administrativa-financeira visando à 
modernização da entidade e adequação aos novos tempos.

Reforma da sede proporcionou mais comodidade e novos serviços para a categoria

ADMINISTRAR COM CRITÉRIO, 
TRANSPARÊNCIA E RIGOR
A saúde financeira do Sinmed-MG é uma das 
grandes preocupações da atual diretoria. Os 
esforços para otimização dos recursos incluíram, 
entre outros,  rigoroso planejamento financeiro e 
revisão de todos os contratos.

REVISÃO DO ESTATUTO 
E REGIMENTO INTERNO
A modernização da gestão sindical incluiu a revisão 
do Regimento Interno e do Estatuto do Sinmed-
MG. O novo Estatuto determina que a renovação 
da Diretoria e do Conselho Fiscal será a cada dois 
anos. Também reforça a limitação da reeleição do 
presidente apenas por mais um mandato.

CRITÉRIOS DE 
FILIAÇÃO MUDARAM
Você sabia que os critérios de filiação ao sindicato 
mudaram desde janeiro de 2018? Hoje para ser 
um filiado, o médico deve pagar a CONTRIBUIÇÃO 
ASSOCIATIVA. Para se filiar acesse a “Área do Filiado” 
no website do Sinmed-MG.

Cerimônia de posse dos delegados sindicais por especialidade, em abril/2017

FORÇA AMPLIADA COM OS DELEGADOS SINDICAIS 
A mudança estatutária realizada pela atual diretoria incluiu a figura do “delegado sindical por especialidade”.  
O projeto se concretizou, em abril/2017, com a eleição e posse de 72 delegados, abrangendo 13 Sociedades 
de Especialidades.

desconto de 50% do valor da Contribuição Asssociativa para domiciliados  
fora dos municípios da Mesorregião Metropolitana.
 
até 6 meses de inscrição no CRM: ISENTOS. De 7 meses a 3 anos de inscrição: 
desconto de 50% no valor.

que realizarem o cadastro no Sinmed-MG, com apresentação do comprovante 
de matrícula: ISENTOS

com idade igual ou superior a 70 anos, que tenham contribuído como associado por 
prazo não inferior a 10 anos consecutivos no período anterior à remissão: ISENTOS

MÉDICOS DO INTERIOR

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA FILIAÇÃO

RECÉM-FORMADOS

ACADÊMICOS DE MEDICINA

FILIADO REMIDO
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CAMPANHAS SINDICAIS

O grande aliado dos médicos 
nas lutas por melhorias
As campanhas sindicais são a principal atribuição do Sinmed-MG que conta com um atuante 
departamento de Mobilização e Campanhas, para dar suporte aos movimentos da categoria 
por melhores condições de trabalho, remuneração e garantia dos seus direitos. 

Remuneração 
digna

Intermediação 
dos acordos 

e convenções 
coletivas

Fim dos 
vínculos 

precários

PRINCIPAIS FRENTES DE LUTA

Peritos unidos

 por mais segurança 

e melhorias

PRINCIPAIS 
CAMPANHAS E GANHOS
CONTAGEM

Reajuste, adicionais e abonos, com ganhos 
de 39,5%. Adequação da carga horária dos 
especialistas.

UBERLÂNDIA
Pagamentos dos salários e benefícios que 
estavam em atraso para médicos vinculados 
à FundaSus e Missão Sal da Terra.

PBH

Aprovação do plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos com vários ganhos para a 
categoria, adequação da carga de trabalho 
dos médicos especialistas. 

 
HOSPITAL METROPOLITANO 
DR. CÉLIO DE CASTRO
Acordo Coletivo de Trabalho,  garantindo 
direitos e trazendo mais tranquilidade à 
categoria.  

FHEMIG

Melhoria das condições estruturais 
das unidades de Saúde. Importante 
mobilização dos médicos do João XXIII 
resultou em acordo para melhoria das 
condições de trabalho no hospital. 

ESMERALDAS | IBIRITÊ | VARGINHA 
JEQUITINHONHA | SABARÁ | TRÊS 
PONTAS | SANTA LUZIA 
Regularização de pagamentos de 
contratados, RPA e Pessoa Jurídica.

PERITOS SEPLAG

Melhorias das condições de trabalho e 
segurança dos médicos peritos na capital 
e interior, com instalação de detector de 
metais, entre outros.  

Ato por mais 

segurança nas UPAs 

e Centros de Saúde

Assembleia de 

Contagem com 

ganhos importantes 

para a categoria

João XXIII: reivindicações 

foram atendidas 

após importante 

mobilização

• Propor ações coletivas – ao sindicato é conferida a 
representação ampla e irrestrita para agir no interesse 
da categoria. Por decisão do STF, somente os médicos 
filiados no momento da propositura da ação serão 
beneficiados com os direitos conquistados

• Negociar acordos e convenções coletivas de trabalho

• Deflagrar greve

• Conferir a quitação anual das obrigações trabalhistas

• Prestar assistência sindical na demissão do 
empregado estável

ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO SINMED-MG

Suporte aos médicos 
autônomos e que atuam por 
meio de Pessoa Jurídica

Planos de 
cargos, carreira 
e vencimentos

Relações com os 
planos e seguros 
de saúde

Melhores condições 
de trabalho
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JURÍDICO

Faça valer os seus direitos
O Jurídico do Sinmed-MG passou por uma significativa reestruturação para atender as 
demandas dos médicos nas diversas área do Direito. 

INOVAÇÕES DO JURÍDICO NA ATUAL GESTÃO
 

u	 Ampliação da equipe: oito advogados com experiência em demandas médicas, além dos estagiários

u	Ampliação do horário de atendimento, agora de segunda a sexta-feira

u	Inclusão de assessoria aos médicos que trabalham por meio de PJ

u	Oferta de advogado para realização de diligência junto ao INSS

u	Notas jurídicas - mais um canal informativo para os médicos em nosso site

u	Seminários - exposição técnica jurídica seguida de debate

O QUE O SINDICATO 
PODE FAZER POR VOCÊ
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

• Informações e planejamento das aposentadorias 
junto ao RGPS e RPPS

• Aposentadoria especial

• Averbação de tempo de contribuição entre os 
regimes de previdência – contagem recíproca.

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

• Análises de rescisões de contrato de trabalho

• Cobranças de verbas rescisórias

• Cobrança de atrasos salariais

• Reconhecimento de vínculo empregatício

• Cobrança de horas extras e adicional de 
insalubridade.

DIREITO EMPRESARIAL

• Consultoria societária

• Análise de contratos

• Orientações em face de inadimplência contratual.

GANHOS JUDICIAIS 
E ADMINISTRATIVOS 
PARA OS MÉDICOS 
• Suspensão de descontos sofridos por médicos, 

servidores com dois vínculos públicos, em razão de 
limite remuneratório constitucional  |  Estado de MG

• Acréscimo do tempo de contribuição junto ao INSS 
do período de exposição a agentes nocivos à saúde   
|  vínculos diversos

• Pagamento de verbas oriundas de contrato 
administrativo temporário  |  Sete Lagoas

• Majoração da base de cálculo do adicional de 
insalubridade  |  Ipsemg

• Progressão por escolaridade adicional para curso 
realizado à distância  |  PBH

• Pagamento de adicional noturno  |  Estado de MG

• Pagamento de verbas trabalhistas, indenização por 
dano moral, depósitos de FGTS e outros direitos 
trabalhistas  |  vínculos diversos

• Reconhecimento de vínculo empregatício  |  Fundep

• Pagamento de Adicional de insalubridade + 
reflexos  |  Abertta Saúde

• Horas extras + reflexos, indenização por danos 
morais  |  Fundação FIAT Saúde e Bem Estar

• Restituição de valores descontados em razão de 
greve  |  Uberlândia

• Reconhecimento de movimento grevista dos médicos 
peritos servidores públicos  |  Estado de MG

• Absolvição de médicos em processos administrativos 
disciplinares  |  vínculos diversos 

• Novo entendimento sobre acumulação de vínculos 
+ limitação de carga horária  |  PBH

• Aposentadoria especial para médico servidor 
público  |  PBH

• Reintegração de servidor aposentado pelo INSS 
exonerado sumariamente  |  Alfredo Vasconcelos

• Pagamento de adicional noturno e extensão de 
jornada para médicos celetistas  |  Santa Casa
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PORTFÓLIO

Sob medida
para os médicos 

CENTRO DE EVENTOS 
PARA LOCAÇÃO, COM DESCONTOS PARA OS MÉDICOS*

Auditórios modulares com recursos tecnológicos e todas as facilidades para a realização 
de eventos. Excelente localização.

AÇÕES SINDICAIS 
COM O MÉDICO NA BUSCA POR MELHORIAS*

Convocação de assembleias, organizações de atos públicos  e interlocução com os gestores 
fazem parte das atividades sindicais.

•  Assessoria jurídica especializada para 
o médico nas áreas administrativa, 
previdenciária e trabalhista 

•  Assessoria trabalhista na conferência 
de rescisões 

•  Assessoria para elaboração de PPP 

para médicos de consultório, para 

fins de aposentadoria especial

•  Seguros diversos 

PROTEÇÃO
SERVIÇOS QUE PROTEGEM A SUA ATUAÇÃO MÉDICA E FAMÍLIA*

GESTÃO
AS MELHORES SOLUÇÕES PARA O SEU CONSULTÓRIO*

•  Assessoria e planejamento tributário

•  Assessoria contábil para imposto de 
renda 

•  Assessoria contábil para consultório 
médico 

•  Banco de currículos de secretárias

•  Assessoria para CNES  e álvaras de 

funcionamento para a regularização 

do consultório médico

•  Consultório digital exclusivo para 

otimizar o dia a dia do consultório

SINMED-MG EM NÚMEROS
 JULHO/16 A AGOSTO/18

* Consulte condições em nossos canais de comunicação
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FILIAÇÃO ON-LINE: 
MAIOR COMODIDADE
Para facilitar a vida dos médicos, a filiação ao Sinmed-
MG pode ser feita de forma on-line. Acesse a “Área 
do Filiado” no website da entidade.  Além de fazer a 
filiação, o médico também pode selecionar a forma de 
pagamento, atualizar seu cadastro e acompanhar os 
atendimentos do jurídico. 

INOVAÇÕES

Um sindicato moderno, 
atento às inovações
Da filiação on-line à gestão do sindicato. De serviços como o consultório digital a eventos 
virtuais . Essa é a nova cara do Sinmed-MG. Moderna e tecnológica.

SINDICALIZI, TECNOLOGIA 
DE PONTA NA GESTÃO
Com tecnologia de ponta, o “Sindicalizi” proporciona a 
integração entre os vários setores do sindicato - financeiro, 
administrativo, atendimento, comunicação, campanhas e 
jurídico – facilitando a organização e o fluxo de informações. 
O software faz, ainda, o gerenciamento de todo o 
relacionamento com o filiado.

PROCURANDO UM 
CENTRO DE EVENTOS? 
Disponível para aluguel, o novo Centro de Eventos do 
Sinmed-MG oferece o que existe de mais moderno: 
painéis que se retraem, completo sistema de audiovisual, 
internet Wi-Fi, cabine para tradução simultânea, ambiente 
climatizado com tratamento acústico.

CONSULTÓRIO DIGITAL, 
NOVO SERVIÇO
Um software exclusivo, desenvolvido pelo Sinmed-MG  
para facilitar o dia a dia em seu consultório. As funcionalidades 
vão desde o gerenciamento da agenda dos médicos, 
prontuário eletrônico até o gerenciamento financeiro 
em questões como elaboração do livro-caixa, emissão de 
recibos e controle de convênios. 

EVENTOS ON-LINE E 
VIDEOCONFERÊNCIA
Para atingir um número cada vez maior de médicos, o 
Sinmed-MG faz  transmissões on-line de eventos  próprios 
e utiliza o recursos da videoconfêrencia para reuniões da 
diretoria e com outros médicos.

Auditório com tecnologia de ponta para eventos diversos

Reunião de diretores realizada via videoconferência
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COMUNICAÇÃO

Cada vez mais 
conectado com você

• Reestruturação do site • www.sinmedmg.org.br 

• Intensificação do uso do facebook   
 www.facebook/sinmmedMG

• Maior número de postagens no twitter
 www.twitter.com/Sinmedmg

• Criação do instagram do sindicato • @sinmedmg

• Whatsapp: criação de vários grupos

Sinmed-MG na mídia: 
maior presença nos 
veículos de comunicação

Criação do 
Sinmed-MG On-Line, 
informativo mensal 
do sindicato

Sinmed Social – 
maior envolvimento 
com a comunidade

Revitalização 
da logomarca 

NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O MÉDICO



Tel  31  3241.2811

Whatsapp   31   99302.0106  

E-mail: geral@sinmedmg.org.br

sinmedmg.org.br

@Sinmedmg

/SinmedMG

 @sinmedmg

Av .  do  Contorno  4 .999  •   CEP  30110 .031   •   Bairro  Serra   •   Belo  Hor izonte   •   MG

O grande aliado dos médicos 
em todas as lutas
Filie-se e fortaleça 
seu sindicato!


