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100 dias 
de gestão
Nova diretoria do Simepe assume a 
entidade em momento importante e já 
realiza diversos movimentos em defesa 
da medicina e da categoria.
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Nova gestão
assume com 
grandes desafios 
e com muita
vontade de lutar

Claudia Beatriz Andrade
Presidente do Simepe

Perfil 
 
Profissional formada em 1993 pela 
Universidade de Pernambuco (UPE), com 
residência em tocoginecologia (Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando figueira 
- Imip) e com especialização em Saúde da 

Família (Núcleo de Estudos em Saúde 
Coletiva – NESC-UPE), Claudia Beatriz 

sabe bem de perto as dificuldades 
encaradas pelos colegas de classe. 

Profissional com larga experiência, 
atuou por 11 anos na rede de 
atenção primária, atendendo 
na USF Carmelitas, no Bairro 
Novo, em Camaragibe; e no PSF 
da Ilha do Joaneiro (Distrito 
Sanitário II), na área central do 
Recife. Nos últimos 12 anos é 
médica obstetra plantonista 
da Policlínica e Maternidade 
Barros Lima, localizada 
em Casa Amarela e uma 
das mais importantes da 
rede municipal da capital 
pernambucana
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O dia 25 de abril de 2019 marcou o início de 
uma nova gestão no Sindicato dos Médicos de 
Pernambuco (Simepe). A partir deste momento, 
a entidade passou a ser comandada pela médica 
obstetra Claudia Beatriz Andrade, que tem uma 
larga experiência na luta sindical e assume a 
instituição com grande vontade de expansão. Na 
vice-presidência quem assume é o pediatra Walber 
Steffano, que há anos também defende a classe 
médica em movimentos importantes.

Com 10 anos de trabalhos dedicadas à categoria, 
Claudia tem passagens pelos cargos de diretora de 
base sindical, diretora executiva, secretária geral e 
vice-presidente, na última gestão da entidade. Ela 
também é a responsável por colocar uma mulher 
de novo no comando da entidade após 25 anos, 
sendo a terceira a ocupar o cargo, após as gestões 
de Léa do Carmo (1983-1990) e de Bernadete 
Antunes (1990-1993).

“Entramos nesse novo desafio de corpo e alma. 
Sabemos das enormes lutas que estamos travando 
e cientes das muitas outras pela frente. A saúde 
é um setor sensível, difícil, mas vital demais para 
qualquer povo e seus governantes. Trata-se de um 
dos pilares mais importante de qualquer civilização, 
por isso mesmo com uma riqueza enorme de 
nuances e problemas que precisam ser enfrentados 
com muita união, criatividade e disposição. E isso 
nós teremos em todos os momentos”, destaca 
Claudia Beatriz.

Entre os pilares deste novo momento, Claudia 
Beatriz pretende valorizar o movimento dos médicos 
de Pernambuco com ênfase para o fortalecimento 
contínuo do Plano de Cargos e Carreiras e 
Vencimentos (PCCV). Outra linha de trabalho será a 
descentralização das atividades sindicais em prol da 
categoria, através da consolidação dos movimentos 
médicos no interior de Pernambuco. Uma prova 
disso são os posicionamentos adotados frente 
aos problemas encontrados em todo o estado e 
que fazem parte deste balanço de trabalho, que 
completa seus primeiros 100 dias.

“Apesar do tempo relativamente curto, já 
estamos em campo na atuação de diversas 
frentes, alcançando conquistas importantes 
neste 100 primeiros dias de gestão. Todo o grupo 
está trabalhando fortemente e os resultados 
começaram a aparecer em movimentos 
importantes, como a campanha contra a 
superlotação nas maternidades e o desrespeito 
contra mulheres e crianças; a mobilização 
dos médicos clínicos e vasculares do HGV e 
plantonistas do Albert Sabin. Há muito mais ainda 
pela frente e seguiremos atentos e combativos”, 
ressalta o Walber Steffano.

Walber Steffano
Vice-presidente do Simepe

NOVA GESTÃO

Além desses pontos apresentados, outras frentes 
já estão em curso, como a oxigenação da categoria, 
por meio da entrada de novos associados e com 
um trabalho específico voltado para os residentes 
de Pernambuco e do novo Clube Simepe, que 
contempla uma série de benefícios exclusivos para 
sócio da entidade.

Por fim, mas não menos importante, um trabalho 
intenso para dar ainda mais visibilidade e força às 
ações da Comissão Estadual de Honorários Médicos 
(CEHM-PE) já está sendo feito, com o intuito 
também de ampliar a integração do sindicato 
com as Sociedades de Especialidades Médicas e a 
valorização dos honorários dos profissionais através 
da CEHM-PE.

Perfil 
 
Médico formado pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) desde 2001, Walber Steffano fez 
residência em pediatria no Hospital Barão de 
Lucena, que integra a rede estadual do Recife. 
Pediatra, trabalhou em importantes complexos, 
como o Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando figueira (IMIP), além da UTI do Santa 
Joana e do Esperança, da rede privada. Lutando 
com o Simepe desde 2012, atualmente, atua nos 
hospitais Português e Otávio de Freitas. Antes de 
assumir a vice-presidência do Sindicato, foi diretor 
de saúde suplementar; de relações institucionais; 
direção jurídica e integra até hoje a Comissão 
Estadual de honorários Médicos (CEHM-PE).
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NOVA GESTÃO

O pontapé inicial da nova gestão do 
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) 
foi com um enfrentamento sério diante da 
gravidade encarada pela categoria médica nas 
maternidades do Estado. Por isso, a entidade foi 
às ruas e às redes sociais em uma campanha 
pela vidas de gestantes e recém-nascidos nas 
maternidades do sistema público de saúde.

A situação chegou ao limite este ano, quando 
uma gestante acabou peregrinando em unidades 
de saúde por falta de estrutura até acabar tendo 
seu filho na frente de uma maternidade, saindo 
da ambulância, em uma cadeira de rodas. Esse 
cenário evidencia ainda que não é raro também 
o uso de cadeiras comuns como leitos, o que é 
totalmente inadequado para a assistência devida. 
Essa caos generalizado acabou por registrar um 
a superlotação superior a 200% em complexos da 
rede materno infantil.

Simepe vai ao enfrentamento da superlotação e do caos na rede
materno infantil em Pernambuco

Por conta disso, durante o mês de junho, o Simepe 
voltou todas as suas atenções e esteve nas ruas 
com outdoors, jornal, redes sociais e na mídia 
geral denunciando o descaso da rede. “É muito 
importante que todos tenham a dimensão real de 
como está insustentável a situação da rede materno-
infantil. Como profissional da assistência, convivo 
de perto com esses problemas e sabemos, como 
Sindicato, que é necessária a adoção de medidas 
urgentes”, ressaltou a presidente do Sindicato dos 
Médicos de Pernambuco, Claudia Beatriz.

Mesmo após a campanha, o Simepe segue atento 
à essa problemática de perto, sempre conversando 
com a categoria, participando de audiências 
públicas, e cobrando medidas efetivas por parte da 
gestão pública. Essa seguirá como uma das causas 
prioritárias da gestão do Sindicato.
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NOVA GESTÃO

Os médicos plantonistas vasculares e da 
clínica médica do Hospital Getúlio Vargas (HGV) 
alcançaram uma importante conquista para a 
categoria. Unidos, com muita força e apoio do 
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) 
e do Conselho Regional de Medicina (Cremepe), 
o movimento garantiu junto à gestão estadual 
a recomposição das escaladas de plantão, que 
estavam bastante deficitárias.

A decisão foi tomada em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), no dia 08 de agosto, na sede do 
Simepe, conduzida pelo vice-presidente da entidade, 
Walber Steffano, pelo diretor executivo Eraldo 
Arraes e o advogado da Defensoria Médica, Ricardo 
Santos, além do conselheiro do Cremepe, Carlos 
Eduardo Cunha. O pedido de melhorias foi feito à 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), com o intuito de 
diminuir a sobrecarga de trabalho e proporcionar 
atendimento mais adequado aos pacientes do HGV. 
A equipe da SES recebeu as demandas e estudou 
as possibilidades para atender as necessidades 
urgentes da categoria.

A proposta aprovada por unanimidade pela 
categoria destaca que serão chamados 15 médicos 
para atender a emergência da clínica médica, além 
de outros sete vasculares. A convocação começou no 
final deste mês de agosto e visa recompor as escalas 
de plantão e evolução dos pacientes das áreas 
amarela e vermelha.

“Esse resultado, conquistado após o período de 
manifestação da categoria, representa ganho 
fundamental. Foi um movimento extremamente 
grandioso, que vai recompor as escalas das 
emergências e dar tranquilidade para o atendimento 
médico”, pontua o vice-presidente Walber Steffano.

Grande vitória para os clínicos e 
vasculares do Hospital Getúlio 
Vargas

Entidades médicas de
Pernambuco celebram criação
da Carreira Médica de Estado 

Uma luta das entidades médicas, em 
especial as pernambucanas, saiu do papel no 
último dia 1º de agosto. Por meio da criação do 
novo programa do Governo Federal, intitulado 
Médicos Pelo Brasil, ficou definida também a 
criação da Carreira Médica de Estado. O novo 
projeto vem em substituição ao fadado “Mais 
Médicos” e terá foco total na atenção primária.

O detalhes técnicos foram apresentados pelo 
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Sobre 
a criação da carreira médica, o entendimento é 
buscar a não ocorrência de vínculos precarizados, 
garantindo para a categoria contratos no regime 
CLT, com salário inicial de R$ 14 mil, podendo 
chegar até R$31 mil; e segurança dos direitos 
trabalhistas, como férias e décimo terceiro 
salário. A presidente do Sindicato, Claudia Beatriz, 
comemorou a decisão. “Esta conquista foi fruto do 
trabalho e dedicação dos médicos pernambucanos 
e brasileiros, além da união das entidades médicas 
locais e nacionais. A luta de representações 
como Simepe, Conselho Regional de Medicina 
de Pernambuco (Cremepe) e Associação Médica 
Pernambucana (AMPE), junto ao Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e Federação Médica 
Brasileira (FMB), tornou possível essa grande 
vitória, com muita garra e resistência ao longo 
dos anos, lutando para proporcionar a categoria 
médica condições dignas de trabalho e valorização 
profissional”, pontua.

O Simepe reforça que as entidades médicas 
de Pernambuco seguirão atentas, com o 
entendimento de que medidas e ajustes serão 
necessários e cobrados, como, por exemplo, 
o aumento da quantidade inicial de vagas no 
programa, manutenção da obrigatoriedade do 
Revalida e moratória das escolas médicas.
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Os médicos residentes e especializandos 
em radiologia e diagnóstico por imagem do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira (Imip) seguem firmes em um movimento 
por melhorias na unidade. A categoria segue 
em estado de Assembleia Permanente e deram 
até o final de agosto para a Superintendência 
do complexo hospitalar responder aos pleitos da 
categoria. A decisão foi tomada por unanimidade 
em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada 
na noite do dia 19 de agosto.

Na ocasião, a categoria denuncia questões 
e problemas importantes relacionados ao 
sucateamento dos aparelhos de tomografia, 
ressonância magnética e ultrassom, além 
da precarização do campo de prática e 
descumprimento dos requisitos mínimos para 
formação dos médicos radiologistas. Além disso, a 
categoria enfatiza o descontentamento em relação 
aos rodízios externos (deslocamentos e falta de 
logística) para os hospitais das Clínicas, Agamenon 
Magalhães, Getúlio Vargas e Barão de Lucena, e a 
falta de resposta da superintendência do Imip no 
que se refere a não colocação dos preceptores. O 
movimento conta com o suporte da direção do 
Simepe, bem como da Associação Pernambucana 
de Médicos Residentes (APMR).

Vice-presidente do Simepe e um dos líderes do 
movimento, Walber Steffano informou que as 
deliberações foram aprovadas por ampla maioria 
dos médicos residentes e especializandos e que, 
“caso o Imip não tenha recomposto o número 
de preceptores que é exigido mínimo dentro 
do próprio programa de residência médica, 
entre outras providências, será deflagrada uma 
paralisação de advertência”, afirma Walber Steffano.

A presidente do Simepe, Claudia Beatriz; o vice 
Walber Steffano; o secretario geral Tadeu Calheiros; 
e o diretor executivo Fernando Junior, fiscalizaram 
as instalações do Hospital Psiquiátrico Ullysses 
Pernambucano, localizado no bairro da Tamarineira, 
zona Norte do Recife, após denúncia da categoria. Os 
corpo clínico e pacientes da unidade ficaram mais 
de 100h sem água, o que impossibilitou atividades 
simples e muito importantes, como banhos diários 
dos internos e limpeza geral da unidade, fatores que 
prejudicam muito a oferta dos serviços. 

De posse dessa situação, o Simepe comunicou 
a gravidade à Secretaria de Estadual de Saúde 
(SES), além de protocolar, no dia 07 de agosto, um 
pedido de fiscalização em caráter de urgência no 
Ulysses Pernambucano. O documento foi registrado 
junto à direção do Conselho Regional de Medicina 
de Pernambuco (Cremepe). Em ato contínuo 
ao recebimento do ofício, ainda em reunião, o 
presidente do Cremepe, Mario Fernando Lins, entrou 
em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que 
tomou as medidas emergenciais, como o envio de 
caminhões pipa para a unidade hospitalar.

No entanto, a luta ainda não terminou. Isso porque 
outros problemas graves foram identificados no 
hospital. O Simepe vai continuar vigilante da situação 
no Hospital Ullysses Pernambucano. Caso a situação 
persista, o local corre risco de sofrer interdição ética.

Em grande movimento, Médicos 
residentes do Imip asseguram 
direitos

Simepe entra na luta por dignidade 
no Hospital Psiquiátrico Ullysses 
Pernambucano

POLÍTICA

Clube
Simepe

Vantagens que aumentarão seu 
ritmo cardíaco de tanta felicidade.
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POLÍTICA

Insatisfeitos por falta de respostas em relação 
ao reajuste salarial, da gratificação de insalubridade 
para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), entre outros pleitos, os médicos vinculados 
à rede municipal de Olinda seguem cada vez mais 
em mobilização. O último encontro da categoria 
foi uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 
no último dia 15 de agosto, na sede do Simepe, no 
bairro da Boa Vista.

A categoria reclama também do déficit nas escalas 
de plantão do SPA de Peixinhos, da falta melhorias 
na estruturas das unidades da rede, a exemplo dos 
serviços do Samu, além da realização do concurso 
público. Após a última AGE, a categoria deliberou 
pela aprovação de propostas como: envio de ofício 
ao Cremepe solicitando uma fiscalização em 
caráter de emergência ao Samu; oficio à gestão 
de saúde municipal de Olinda cobrando respostas 
às reivindicações dos médicos que seguem 
em movimento, acompanhando cada uma das 
propostas apresentadas. 

A próxima AGE está marcada para o dia 12 de 
setembro, onde será avaliado o andamento das 
ações e definidos os rumos do movimento.

Médicos de Olinda: luta por 
melhorias e valorização segue em 
crescimento

CEHM-PE: Médicos Oftalmologistas 
de Pernambuco mostram força
em mobilização 

Os médicos oftalmologistas de Pernambuco, 
através da Sociedade de Oftalmologia de 
Pernambuco (Sope), do Sindicato dos Médicos de 
PE e da Comissão Estadual de Honorários Médicos 
de Pernambuco (CEHM-PE), estão realizando 
uma grande mobilização em defesa da dignidade 
profissional e da justa remuneração da categoria. 
A classe realiza, desde o começo do mês de agosto, 
um movimento de suspensão de consultas, 
procedimentos e cirurgias eletivas, aos beneficiários 
da operadora de planos de saúde CASSI. 

Além dos motivos já citados, outro fator 
preponderante para o início da paralisação foram as 
imposições não cabíveis da operadora e o impasse 
nas negociações (iniciadas em janeiros deste ano), 
agravada ainda mais pelo descredenciamento 
generalizado e sem motivos de postos de 
trabalho dos médicos oftalmologistas. Tal situação 
configura um total desrespeito aos especialistas e 
prejudicando diretamente os pacientes, não só na 
escolha, como na continuidade dos tratamentos 
com seu médico de confiança.

O movimento, liderado pelo presidente da CEHM-
PE, Mario Fernando Lins, e pelo presidente da Sope, 
Bernardo Cavalcanti, segue forte e tem o apoio das 
entidades médicas de Pernambuco – Conselho 
Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe); 
Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) e 

Associação Médica de Pernambuco; bem como da 
Associação Médica Brasileira (AMB); da Comissão 
Nacional de Saúde Suplementar (COMSU-CFM) e da 
Federação Médica Brasileira (FMB).

Por fim, a CEHM-PE reitera que a Sope e as 
entidades médicas de Pernambuco não acolhem 
condutas judiciais daqueles que desrespeitam os 
princípios da razoabilidade, em flagrante prejuízo ao 
equilíbrio que regula o setor. O movimento mantém 
o apelo à manutenção do diálogo, ao bom senso 
ecautela que o momento requer.
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Cientes dos importantes problemas que 
ocorrem no Hospital Barão de Lucena (HBL), 
um dos mais importantes da rede estadual, 
a presidente do Sindicato dos Médicos de 
Pernambuco (Simepe), Claudia Beatriz, e o 
vice-presidente do Cremepe, Maurício Matos, 
participaram de uma reunião com representantes 
da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e da Central 
de Regulação de Leitos, bem como da direção 

POLÍTICA

Problemas da Emergência 
Pediátrica do HBL reúne Simepe, 
gestores e diretores para diálogo

do Hospital Barão de Lucena, chefias do setor de 
enfermagem, além de plantonistas da Emergência 
Pediátrica. O objetivo foi discutir o fluxo de 
pacientes que dão entrada neste setor.

Ao final da reunião, realizada no dia 19 de julho, 
foram definidos prazos, responsabilidades e 
compromissos. Entre eles, pode-se destacar: 
treinamento para a equipe de enfermagem 
sobre a classificação de risco, que será feita em 
tempo integral; fluxo de direcionamento para 
atendimento dos pacientes das fichas verde e azul; 
garantia de transporte em ambulância ou carro 
específico, quando for necessário; escala completa 
para emergência pediátrica, que carece de cinco 
profissionais por plantão; realizar trabalho de 
esclarecimento à população quanto ao perfil de 
atendimento do serviço, que é de atenção terciária. 
Por fim, para garantir maior segurança ao setor, 
serão instaladas portas com controle eletrônico de 
acesso mediante senha.

O Simepe segue atento às implementações 
pactuadas nesta reunião.
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Médicos do HCP discutem 
questões trabalhistas com direção 
do Simepe

Representantes dos médicos vinculados 
ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) 
convocaram a direção do Simepe para discutir 
questões importantes referentes a acordos 
coletivos de trabalho, discussão de jornada e 
direitos trabalhistas. O encontro ocorreu no dia 
10 de julho, no Sindicato, e os médicos foram 
recebidos pela presidente Claudia Beatriz; pelo 
vice Walber Steffano e pelo diretor executivo Mário 
Jorge Lobo.

Após o encontro, o Simepe enviou ofício para a 
gestão do HCP, solicitando reunião para discutir 
as demandas referentes à categoria médica. O 
Simepe segue no aguardo de retorno. Realizado 
esse encontro, conforme deliberação da reunião, 
uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será 
convocada para discutir os rumos do movimento 
com a categoria.

POLÍTICA

Atuação do Simepe garante
regularização de pagamentos no
Hospital Albert Sabin

Simepe e TRT discutem questões 
referentes ao trabalho médico

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
recebeu, em junho, demanda do corpo clínico do 
Hospital Albert Sabin, localizado na Ilha do Leite, 
área central do Recife, que alegaram atrasos no 
recebimento dos salários. O Simepe, de posse 
desta denúncia, buscou o diálogo com a gestão 
da unidade, que entendeu a cobrança e quitou os 
passivos devidos à equipe. 

As informações que resultaram nesta conquista 
foram repassadas para a categoria no dia 15 de 
julho, em reunião no Simepe. Na oportunidade, 
a categoria ainda esclareceu outras questões 
referentes a condições de trabalho, entre outras. O 
Sindicato segue atento às demandas da unidade.

A presidente do Simepe, Claudia Beatriz; 
o vice-presidente, Walber Steffano; o secretário-
geral, Tadeu Calheiros, e o diretor de base, 
Rodrigo Rosas, receberam no Sindicato a visita do 
desembargador Fábio André de Farias, gestor do 
Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (Getrin6), do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT-PE/ 6ª Região). O encontro ocorreu 
no dia 05 de agosto, com o objetivo estreitar as 
relações institucionais, além de discutir questões 
relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, 
entre outras pautas.
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Médicos de Caruaru tem conquista 
assegurada

Simepe discute problemas em 
Ouricuri

O movimento por melhorias realizado pelos 
médicos de Caruaru, no Agreste do Estado, foi 
um dos mais importantes do ano de 2018. Em 
uma mobilização que durou meses de tensão 
e negociação, a categoria, por meio do Simepe, 
conseguiu aprovar, junto à gestão municipal, 
uma pauta de melhorias efetivas, além de uma 
recomposição salarial importante, já que a 
defasagem vinha de alguns anos. 

Após a conquista, ficava ainda pendente a 
publicação em Lei das medidas. No mês de julho 
ela, então, ocorreu. A Lei municipal nº 6334, que 
trata do reajuste salarial, foi matéria da Câmara 
de Vereadores de Caruaru e, na sequência, já 
publicada em Diário Oficial. Com essa aprovação, 
ficou pactuado que os dois reajustes acordados 
(janeiro e julho), totalizando 7,1%, incidiria já a 
partir do próximo vencimento, garantindo ainda a 
retroatividade ao mês de janeiro no percentual de 
3,49%, com o município arcando com esse passivo 
 
Assegurar essa conquista foi motivo de muito 
orgulho e satisfação da categoria médica, que 
seguirá atenta as necessidades da saúde na cidade. 
O Simepe, como representante maior da base 
médica, também seguirá alerta.

Como já citado no início deste balanço 
de atividades, um dos focos desta gestão é a 
ampliação da interiorização das ações. Essa 
atenção já está presente nos posicionamentos 
tomados neste início de trabalho comandado pela 
presidente Claudia Beatriz. A primeira demanda 
apresentada para o Simepe foi o conjunto de 
problemas no Hospital Regional Fernando Bezerra, 
em Ouricuri, cidade em que a entidade mantém 
uma representação forte.

Interiorização a todo vapor

No início do mês de julho, a presidente do Simepe, 
Claudia Beatriz, a diretora Executiva, Malu David, e 
um advogado da Defensoria Médica da entidade, 
se reuniram com o grupo de plantonistas e diretor 
clínico da unidade, visando discutir o atraso de 
pagamento dos profissionais da Santa Casa de 
Misericórdia, a problemática da contratação por 
pessoa jurídica, além da carga horária de trabalho.
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O Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
(Simepe) tomou conhecimento de um vídeo que 
circulou pela internet sobre uma visita feita, por 
volta das 3h, ao Hospital Dom Moura,  localizado em 
Garanhuns e que integra a rede estadual de saúde.  
 
Através de uma nota oficial, que circulou todo o 
estado, o Simepe afirmou estranheza e demonstrou 
repúdio com a utilização do material em uma ação 
com viés sensacionalista e de caráter pessoal, que 
- além de culpabilizar e desqualificar profissionais 
de saúde – ainda se utilizou do sofrimento de um 
idoso em situação de vulnerabilidade, recursos 
de uma velha política que precisa ser combatida 
incessantemente.  
 
Na nota, o Sindicato ainda ressaltou que “o trabalho 
de fiscalização é fundamental para a digna 
oferta dos serviços de saúde. Por isso mesmo, 
entidades como o Simepe e o Conselho Regional 
de Medicina de Pernambuco (Cremepe) estão 
sempre atuando na busca da identificação dos 
problemas e de concretas soluções. Não cabe a 
nenhum parlamentar, independente de qual esfera 
esteja eleito, transferir a responsabilidade dos entes 
governamentais para os profissionais – que, na 
realidade, são tão vítimas quanto o próprio povo”.  
 
Além disso, o Simepe reforçou que, entre os deveres 
reais de um representante político do povo é a luta 
por recursos justos e adequados ao provimento 
necessário de estrutura, medicamentos, materiais, 
entre tantas outras coisas que estão sendo 
relativizadas ou até ignoradas pelos governantes. 
Por fim, a nota ainda convida todo e qualquer 
parlamentar, independente da esfera, a conhecer 
todos os problemas da rede, que vão bem além do 
que os relatados no vídeo. 
 
Em caso de problema de qualquer ordem que seja 
necessária consulta ou intervenção do Sindicato 
dos Médicos, a categoria pode procurar as regionais 
da entidade nos endereços e contatos ao lado.

Simepe Caruaru

Simepe Ouricuri

Simepe Petrolina

Simepe Garanhuns

Simepe Serra Talhada

Endereço: Avenida Portugal, Nº 465,
Bairro Universitário, Caruaru – PE.

CEP: 55016-400

Fone: (81) 3719-2481

Endereço: Rua Teobaldo Gomes Torres, Nº 27,  
Centro de Ouricuri – PE

CEP: 56200-000

Fone: (87) 3874-1277

Endereço: Rua Dona Justina Freire, Nº 233, Vila 
Mocó, Petrolina – PE.

CEP: 56306-415

Fone: (87) 3861-7660

Diretora Regional: Cláudia Regina Barros

Fone: (87) 99956-0164

Diretora Regional: Mauriciana Pereira Ferreira 

Fone: (87) 99904-1168

AÇÕES NO INTERIOR

Simepe repudia vídeo 
sensacionalista no Hospital 
Dom Moura
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Interiorização

Sopepe

Novos médicos

Apresentando as principais bandeiras de luta 
e a importância da atuação do Simepe no interior 
do Estado, a presidente da entidade, Claudia 
Beatriz; o vice-presidente, Walber Steffano; o 
secretário executivo Michel Felipe; e o assessor de 
comunicação do Sindicato, Thiago Graf, realizaram o 
Seminário de Integração em Garanhuns, no dia 4 de 
junho. A ação é a extensão do Seminário realizado na 
capital pernambucana, no dia 25 de maio.

Também no dia 08 de maio, na Academia 
Pernambucana de Letras, o secretário geral do 
Simepe, Tadeu Calheiros, prestigiou a posse 
da nova diretoria da Sociedade de Pediatria de 
Pernambuco (Sopepe).

A diretora executiva do Simepe, Lissandra Moura, 
participou do 4º Fórum do Médico Jovem – 
Construindo o futuro da Medicina Brasileira, 
promovido pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), dia 8 de maio, em Teresina-PI. Na ocasião, 
estiveram em pauta temas referentes à atuação do 
médico jovem no país.

Expressas SIMEPE

Celebração

O secretário-geral do Simepe, Tadeu Calheiros, 
também integrou a solenidade de entrega da 
Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro (edição 2018) 
ao médico neurocirurgião Dr. Hildo Rocha Cirne de 
Azevedo Filho, no dia 4 de junho, na Alepe.
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Conferência

O diretor executivo do Simepe, Álvaro Campos, 
participou da XXVIII Conferência Fernando Figueira, 
no dia 13 de junho, no Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando Figueira (Imip). Além 
de prestigiar a abertura do evento, acompanhou a 
palestra sobre “Humanização na Saúde”, ministrada 
pelo Dr. Cláudio Dornas de Oliveira.

Centenário

Sogope

FMB

Residência Médica

A reunião solene em homenagem ao centenário do 
professor Fernando Figueira (in memoriam) e aos 59 
anos de fundação do Instituto de Medicina Integral 
de Pernambuco (Imip), realizada no dia 5 de junho, 
na Alepe, contou com a participação de importantes 
nomes da medicina do Estado. O diretor executivo 
do Simepe, Fernando Junior, marcou presença – 
representando o Sindicato.

A presidente do Simepe, Claudia Beatriz, participou 
da mesa e abertura da XXX Congresso Nordestino 
de Ginecologia e Obstetrícia e 45º Congresso 
Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, dia 13 
de junho, no Sheraton Reserva Paiva Hotel. O evento 
foi organizado e coordenado pela Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco (Sogope).

A diretora Assistência ao Associado do Simepe 
e secretária de Finanças da Federação Médica 
Brasileira (FMB), Malu David, participou, nos dias 
26 e 27 de junho, de atividades representando 
os médicos, em Brasília. A equipe da FMB 
acompanhou audiência pública sobre o Revalida 
na Comissão de Ensino e realizou visitas aos 
deputados Mauro Nazif, Diego Garcia e Zacharias 
Calil, além de participar de reunião no CFM para 
discutir projetos na área da saúde.

A abertura solene do X Curso Básico de Atualização 
em Ética e Bioética para Residência Médica, 
realizada no 1º de agosto, no Centro de Convenções 
de Pernambuco, teve a participação da presidente 
do Sindicato dos Médicos, Claudia Beatriz. O evento 
foi realizado pelo Cremepe, com o apoio do Simepe, 
CFM, Escola Superior de Ética Médica e Comissão 
Estadual de Residência Médica.

EXPRESSAS
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Um final de semana cheio de conhecimento 
e interação. Assim foi o primeiro evento realizado 
pela nova gestão do Simepe, capitaneada pela 
presidente Claudia Beatriz. O tema escolhido 
não podia ser mais importante: qualificação 
profissional. Dando continuidade à série de 
educação continuada para a sua categoria, a 
entidade, ao lado da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (UNIVASF) - com o apoio 
do Cremepe, da AMPE, Sociedade Brasileira de 
Cardiologia em Pernambuco (SBC-PE), Prefeitura 
do Recife (PCR) e Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia no Estado (SBEM) 
– deram seguimento à jornada do “Curso de 
Atualização em Hipertensão e Diabetes”.

A iniciativa, que já percorreu outras cidades do 
interior, como Petrolina e Ouricuri, chegou à 
capital para ser realiza na sala Prof. Fernando 
Viana, no Pronto Socorro Cardiológico de 
Pernambuco (Procape), e acabou contanto com 
a expressiva participação de mais de 70 médicos 
e médicas.

A mesa de abertura contou com representantes 
das entidades apoiadoras. As aulas de 
hipertensão ficaram por conta do experiente 
cardiologista e professor da UNIVASF, Anderson 
Armstrong - Diretor do Simepe em Petrolina, 
que trouxe conceitos sobre a Hipertensão, 

Qualificação em 1o lugar: Simepe 
e UNIVASF realizam atualização 
em Hipertensão e Diabetes para
médicos do Grande Recife

além de pontos como fisiopatologia; avaliação 
clínica; diagnóstico; as classificações existentes; 
complicações e tratamentos possíveis. Na 
sequência, foi a vez de colocar em pauta a 
temática da Diabetes Mellitus. E, para isso, 
a renomada professora Rosangela Meira, 
endocrinologista, apresentou – de forma 
didática – as últimas descobertas e tratamentos 
sobre a patologia. Durante ambas explanações, 
questionários foram aplicados, além de 
discussões sobre diagnóstico, cuidados e 
complicações da enfermidade.

Além dos novos conceitos, esta edição de 
qualificação ainda foi além e convidou os notáveis 
médicos e professores Audes Magalhães e 
Fábio Moura, que proporcionaram um domingo 
diferente e de muito conhecimento para toda 
categoria, discutindo casos clínicos relevantes 
sobre as duas doenças temas do curso. 

Para a presidente do Simepe, Claudia Beatriz, 
essa nova realização contribui bastante para 
o enriquecimento de conhecimento de toda 
categoria. “Estamos lidando o tempo inteiro com 
essas patologias, principalmente na atenção 
básica. É também papel do Sindicato oferecer 
um serviço de formação continuada para sua 
base”, destaca. “ São duas doenças prevalentes, 
que – uma vez diagnosticadas – você terá que 
conviver com elas. É possível ficar compensado ou 
não, mas vai depender do paciente e do médico. 
Então, os profissionais precisam ter muita clareza 
no tratamentos dessas patologias, porque as 
complicações são tão sérias que podem levar 
à morte”, ressalta a diretora de assistência ao 
associado, Malu David.

O curso de atualização e diabetes ainda será levado 
para outras regiões do Estado. A ideia é promover 
uma difusão universal desses conhecimentos em 
todas as regiões pernambucanas.  

EVENTOS
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Malu David - que destacaram a importância do 
trabalho realizado pelo Sindicato ao lado de sua 
história, ressaltaram a participação dos colegas 
naquela região do Araripe e convidaram todos e 
todas para continuarem juntos na defesa de seus 
direitos e conquistas. 
 
Na sequência, o público voltou a cantar e dançar, 
com a festa entrando pela madrugada, recebendo 
o brindes de sorteios e participando de quadrilha 
com muita empolgação. Para animar ainda 
mais a festa junina do Simepe, subiu ao palco 
Cosmo Daniel Bezerra, ou simplesmente Cosmo 
Sanfoneiro, natural de Exu, que fez o “feijão com 
arroz temperado”, isto é, cantou e tocou grandes 
clássicos da música popular nordestina de Luiz 
Gonzaga, Trio Nordestino, Dominguinhos, Flávio 
José, Fagner, Amelinha e do segmento universitário 
como Fala Mansa e Trio Virgulino.  
 
Cosmo Sanfoneiro interpretou com personalidade 
e competência musical forrós,  baiões e xotes - 
fechando com chave de ouro a primeira festa 
desta nova gestão do Simepe, além de deixar um 
gostinho de quero mais para o São João de 2020.

Ouricuri é uma das cidades mais importantes 
de todo sertão pernambucano e um dos principais 
centros de saúde da região. O local foi o escolhido 
para abrigar, em 2019, a festa de São João dos Médicos 
do Araripe, promovido e organizado pelo Sindicato 
dos Médicos de Pernambuco (Simepe). A edição 
deste ano, realizada no Restaurante Chico Guilherme, 
um dos mais importantes da região, foi marcada pela 
alegria e interação da categoria e seus familiares. 

O cantor de forró Douglas Espíndola, natural de 
Ouricuri, apresentou todo seu potencial cantando 
um repertório atual, inserido no circuito do forró 
universitário, com muita desenvoltura e presença 
de palco. No repertório, canções próprias e ainda 
sucessos do “forró das antigas”, com Calcinha Preta, 
Limão Com Mel, Magníficos, Mastruz com Leite e 
Aviões do Forró. 

 
Entre um show e outro, chegou a hora da categoria 
médica da região ser apresentada à nova diretoria 
da regional Ouricuri que será responsável por 
fiscalizar e organizar de perto as demandas do 
município e do entorno circunvizinho. O grupo foi 
apresentado pela presidente do Simepe, Claudia 
Beatriz, e pela diretora de assistência ao associado, 

Interação e alegria tomaram conta 
da festa dos médicos em Ouricuri

Clube Simepe chega para trazer 
ainda mais benefícios aos 
associados

O que já era bom ficou muito melhor. A partir 
de agora, o Programa de Benefícios ao Médico 
Associado (Probem), criado desde dezembro de 
2006, está repaginado, cheio de novidades e muitas 
vantagens para o nosso sócio. Isso porque já está 
no ar o novo Clube Simepe, um programa feito 
de forma totalmente planejada para atender às 
necessidades da classe médica. 
 
Agregando modernidade e facilidades, o Clube 
Simepe ganhou uma landing page especial, onde 
é possível ainda preencher um pré-cadastro de 
associação. Os benefícios vão desde os serviços 
tradicionais oferecidos pela Defensoria Médica 
e Assessoria Contábil gratuita até descontos  
imperdíveis na tabela do plano de saúde Unimed 
Recife. Além disso, o associado Simepe ainda pode 
contar com quase 50 outros parceiros do programa, 
que oferecem vantagens em academia, cinemas, 
escolas de idiomas, parque de diversão e restaurantes, 
proteção financeira / familiar e muito mais. 
 
Os interessados em conhecer o novo programa 
podem acessar o site www.clubesimepe.com.br e 
aprovar todos os benefícios de ser um associado 
Simepe.

EVENTOS
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