
Co le ga, mé di -
co, de 20 a 24 de
mar ço de 2017,
você vai ele ger a
Di re to ria e o Con -
se lho Fis cal do
Sin di ca to dos Mé -
di cos do Rio de Ja -
ne i ro (Sin Med/RJ)
e, por con se quên -
cia, o fu tu ro da
sua en ti da de sin -
di cal. Por isso, é
im por tan te que
você sa i ba quem é a Cha pa 1 – a Cha pa
dos Mé di cos.

So mos lu ta do res como você!
Enfren ta mos imen sas di fi cul da des
para exer cer a pro fis são, mas ain da as -
sim da mos o san gue pelo tra ba lho que
re a li za mos. A di fe ren ça é que além de
ser mos mé di cos, nós com ba te mos, di -
a ri a men te, os abu sos e a cas sa ção de
di re i tos co me ti dos con tra a nos sa ca te -
go ria pe los go ver nos, ges to res, em pre -
sas, cooperativas, operadoras de
planos de saúde...

Não somos ape nas no mes; so mos
pes so as ín te gras que você vê nas

NESTA CRISE, O ÚNICO
REMÉDIO É A CHAPA 1

ruas, ao seu lado,
nas pas se a tas das
quais mui tas ve -
zes você não pôde
par ti ci par; em au -
diên ci as com os
go ver nan tes, di -
zen do “não” para
pro je tos e me di -
das pre ju di ci a is
para os mé di cos;
na Jus ti ça, de fen -
den do os seus
dire i tos; no Con -

gres so Na ci o nal e na Assem ble ia Le -
gis la ti va, bus can do o apo io dos
par la men ta res con tra pro je tos que
cas sam con quis tas que alcançamos
com mu i ta luta. Enfim, não fi ca mos
só no dis cur so.

A Cha pa 1 é com pos ta por mé di cos
com opi niões in de pen den tes, mas que
têm como ob je ti vo co mum de fen der o
mé di co e fa zer va ler as suas prer ro ga ti -
vas.

So mos li de ran ças que não se omi -
tem e que além de pro pos tas e cre di bi -
li da de, têm co ra gem para lu tar e
con ti nu am lu tan do por você.

Mas por que es co lhe mos Jor ge Dar ze para en ca be çar a Cha pa 1?
 

PORQUE ele é uma li de ran ça que tem uma tra je tó ria de luta sin di cal bri lhan te, 
res pe i ta da pe los co le gas di ri gen tes sin di ca is de todo o país. E por isso, con se -
gue di vul gar as de nún ci as dos mé di cos jun to à im pren sa, sen do fon te de gran -
de cre di bi li da de;
PORQUE se ele es te ve à fren te do Sin Med/RJ du ran te 18 anos foi por de fen der a
ca te go ria in can sa vel men te e nun ca ter se aco mo da do ou cur va do di an te de
ame a ças ou di fi cul da des;
PORQUE como di ri gen te do sin di ca to e da Fe nam, e ao lado dos de ma is co le gas
da Cha pa 1, nun ca deu as cos tas aos pe di dos de so cor ro dos mé di cos;
PORQUE, co nhe cen do a fun do a le gis la ção, os di re i tos e o tra ba lho dos mé di -
cos, Jor ge Dar ze pos sui ca pa ci da de sem igual para in ter ce der nas me sas de ne -
go ci a ção.

Quem já pre ci sou dele, sabe de tudo isso.
 
Mas ele não é o úni co des ta que da nos sa Cha pa. Os di re to res do Sin Med/RJ

que es tão na Cha pa 1 são li de ran ças co ra jo sas e de luta, as sim como os ex-di re -
to res que nela in gres sa ram, en tre eles o Prof. Car los Alber to Mo ra is de Sá, e os
que es tão pela pri me i ra vez unin do as suas tra je tó ri as à de fe sa da ca te go ria
mé di ca. Lí de res as sim são im pres cin dí ve is!



Co nhe ça a Cha pa 1 – a que está ao
seu lado sem pre que você pre ci sa

 
Não per mi ta que aven tu re i ros e pes so as que com pro -

va da men te já le sa ram o sin di ca to as su mam o co man do de 
uma en ti da de que tem pela fren te tan tas batalhas em
andamento.

Nós, da Cha pa 1, es ta mos em di fe ren tes fren tes de luta,
que pre ci sam ter con ti nu i da de. Co nhe ça al gu mas de las:

• Pela re po si ção da gra ti fi ca ção por de sem pe nho dos mé di cos
federais;

• Con tra o pa co te de mal da des do go ver no es ta du al;

• Pelo pa ga men to dos sa lá ri os em atra so na rede es ta du al e
nas re des mu ni ci pa is;

• Ao lado dos apo sen ta dos e pen si o nis tas, que es tão com os
pro ven tos con ge la dos há anos, e que em nos so es ta do, es tão
re ce ben do com atraso;

• Em fa vor dos di re i tos dos mé di cos con tra ta dos pe las OSs; 

• Pe las ações de con clu são do pro ces so de pa ga men to do
PCCS2 (os va lo res re la ti vos ao PCCS1 já es tão sen do pagos);

• Na de fe sa dos hos pi ta is uni ver si tá ri os e dos mé di cos
docentes;

• Con tra a vi o la ção da Lei 13.003, pois as ope ra do ras in sis tem
em não fa zer os con tra tos anu a is sob ori en ta ção das
en ti da des mé di cas, im pon do con tra tos pre ju di ci a is
me di an te ameaças de descredenciamento;

• Em de fe sa da Re si dên cia Mé di ca e pela obri ga to ri e da de do
pa ga men to das bol sas de es tu dos em dia, prin ci pal men te na 
rede estadual;

• Con tra a re for ma tra ba lhis ta do go ver no fe de ral;

• De apo io aos es tu dan tes de Me di ci na, lu tan do pela
qua li da de do en si no mé di co, com a fis ca li za ção do MEC nos
cur sos que não ga ran tem uma boa formação;

• Na luta pelo PCCS, em to das as es fe ras;

• Pela im plan ta ção do piso sa la ri al da Fe nam;

• Pela car re i ra de Esta do e re a li za ção de con cur so público;

• Con tra a pri va ti za ção da sa ú de pú bli ca; 

• Contra a partidarização do SinMed/RJ

CHAPA 1 NO MOVIMENTO MÉDICO NACIONAL: Co nec -
ta mos o Sin Med/RJ à luta na ci o nal em de fe sa da ca te -
go ria, atra vés da Fe de ra ção Na ci o nal dos Mé di cos e
dos de ma is sin di ca tos mé di cos do país. Não foi à toa
que vá ri os pre si den tes e di ri gen tes de en ti da des mé -
di cas de ou tros es ta dos de cla ram o seu apo io à Cha pa 
1.

No mo men to em que o país, e em es pe ci al o es ta -
do do Rio de Ja ne i ro, atra ves sam a sua pior cri se, o
mé di co não deve acre di tar que quem per ma ne ceu
omis so, du ran te 40 anos, den tro do sin di ca to, iria
mu dar o seu comportamento.   

Con tra atos e fa tos, não há ar gu men tos!
Vote em quem faz pelo mé di co!

PRESIDENTE

JORGE SALE DARZE
Gi ne co/Obste trí cia

Mi nis té rio da Sa ú de

VICE-PRESIDENTE

SARA PADRON
D’AVILA

Ci rur gia/Clí ni ca mé di ca
Hosp. Fed. Car do so Fon tes /

Aposentada do MS

SECRETÁRIO-GERAL

JÚLIO MOREIRA
NORONHA
Clínica médica –

Gastroenterologia
Emergência – Hosp. Fed.

Bonsucesso

1º TESOUREIRA:

MÔNICA DE
AZEVEDO VIEIRA

Pediatria
Hosp. Est. Carlos Chagas

Consultório

2º TESOUREIRO:

NEY VALLIM DA SILVA
Anestesiologista

Hosp. Fed. Bonsucesso
Hosp. Matern. Herculano

Pinheiro

SECRETARIA DE  COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO

COORDENADOR

ANTONIO CARLOS
DA SILVA PERES
Clínico Geral – Hospital

Municipal
José Rebello de Mello

2ª COORDENADORA

MARIA CHRISTINA DE
CASTRO FERNANDES 
Pediatria – Hosp. Miguel Couto

aposentada

3º COORDENADOR

ROBERTO DE CASTRO
MEIRELLES DE

ALMEIDA
Clínico Geral – Into

DIRETORIA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

COORDENADOR

RONALDO ALVES
DA COSTA
Patologia Clínica

Hosp. Fed. Bonsucesso

2º COORDENADOR

CARLOS
EDUARDO SAD

Cirurgião vascular
Hosp. Mun. Miguel Couto

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

COORDENADOR

IVAN ANTÔNIO ARBEX
Cirurgião Vascular

Hospital Salgado Filho

2ª COORDENADORA

ROSANGELA DA
MOTTA ALMEIDA
Cardiologista pediátrica

Instituto Nac. de Cardiologia
Consultório

3º COORDENADOR

HELDER ANTONIO
AGOSTINI DE MATOS

Perito médico do INSS
e da Sec. Mun. Adm.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO E RELAÇÕES SINDICAIS

COORDENADOR

ELIAS MORGADO
MIGUEL

Cirurgião Geral
Hosp. Ronaldo Gazola

Aposentado do HFB

2ª COORDENADORA

ZULEICA BARBOSA 
RUSSO

Clínica Geral
Hosp. Estadual Getúlio Vargas

3º COORDENADOR

FABRÍCIO DE SÁ 
QUINTANILHA

Dermatologia – Programa de
Erradicação de

Hanseníase/Mesquita

SECRETARIA DE RELAÇÕES TRABALHISTAS
E NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

COORDENADOR

ROGÉRIO ANTONIO
SILVA BARROS

Cirurgião vascular – Hosp. Mun.
Miguel Couto – Consultório

2º COORDENADOR

HUGO MARQUES
TRISTÃO

Cirurgião vascular – Hosp. Mun.
Miguel Couto – Consultório

3º COORDENADOR

WILLIAN FREDERICO
MANNE

Cirurgião geral – Hospital da
Gamboa / Consultório

COORDENADOR

JOSÉ ANTONIO
ALEXANDRE ROMANO
Médico Saúde Pública do CMS
Ernesto Zeferino Tibau Júnior

2º COORDENADOR

PAULO ROBERTO DOS 
SANTOS RODRIQUES
Ginecologista/Obstetra – Hosp.

Mun. Salgado Filho – Consultório

3ª COORDENADORA

MARIA ANGÉLICA
BELLA GUEDES

Clínica Médica - Hosp. Souza
Aguiar e HSE

3ª COORDENADORA

LAURA MARIA
BENEVELLO RIBEIRO
Anestesiologista – aposentada

Hosp. Mun. Salgado Filho
Matern. Fernando Magalhães

SUPLENTE DO 3º
CONSELHEIRO

JOSÉ IBRAIM SAAD
Cardiologista – Ambulatório do

Hosp. Est. Eduardo Rabello

3º CONSELHEIRO

HUGO DE
CASTRO SABINO

Cardiologista – IECAC
e rede privada

SUPLENTE DA 2ª CONSELHEIRA

ANTONIETA CAMPOS
XAVIER

Neurologista -  IASERJ /
Perita médica do IML

aposentada

2ª CONSELHEIRA

KATIA VALÉRIA DA
COSTA JAYME

Clínica Médica/Gastroenterologia 
Hosp. Geral da Japuíba

Hosp. Unimed de Angra dos Reis

SUPLENTE DO 1º CONSELHEIRO

FRANCISCA BOTTINO
Cardiologista – IECAC

Aposentadda do Hosp. da Lagoa

1º CONSELHEIRO

CARLOS ALBERTO
MORAIS DE SÁ

Imunologista, Cancerologista,
Dr. Prof. Tit. de Clínica

Médica da UNIRIO

SECRETARIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA

CONSELHO FISCAL



DIA 20/3: Sin Med/RJ, San ta Casa, Hosp. Fed. Bon su -
ces so, Hosp. Pe dro Ernes to, Hosp. Anda raí, Hosp. Mi -
guel Cou to, Hosp. Fed. Ser vi do res, Hosp. Car do so
Fon tes, Hosp. Pi e da de.

DIA 21/3: Sin Med/RJ, San ta Casa, Hosp. Fed. Bon su -
ces so, Hosp. Pe dro Ernes to, Hosp. Anda raí, Hosp. Ipa -
ne ma, Hosp. Fed. Ser vi do res, Hosp. Car do so Fon tes,
Hosp. Pe dro II.

DIA 22/3: Sin Med/RJ, San ta Casa, Hosp. Fed. Bon su -
ces so, Hosp. Pe dro Ernes to, Hosp. Anda raí, Hosp. La -
goa, Hosp. Ser vi do res, Hosp. Lou ren ço Jor ge.

DIA 23/3: Sin Med/RJ, ENSP/FIOCRUZ, Hosp. Fun dão,
Hosp. Ga frée Gu in le, Inst. Car di o lo gia, Hosp. La goa,
Hosp. Ge tú lio Var gas, Uni Med/Bar ra, Hosp. Sal ga do
Fi lho.

DIA 24/3: Sin Med/RJ, INTO, INCA, Ga frée Gu in le, Ro -
cha Maia, IFF, IEDE, Hosp. Sou za Agui ar, Hosp. Sal ga -
do Fi lho.

Ele i ção para es co lha da Di re to ria
e do Con se lho Fis cal do Sin Med/RJ

DE 20 A 24/3 – DAS 8H ÀS 17H

LOCAIS DE VOTAÇÃO

Sa i ba mais so bre a Cha pa 1


