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Editorial

A
Caros

Benjamin Baptista de Almeida
Presidente da Somerj

responsabilidade de presidir 
a SOMERJ é imensa, princi-
palmente após suceder José 
Ramon Varela Blanco com 
sua excelente gestão unindo 
interior e capital. Nosso tra-

balho está apenas começando e sabe-
mos que as dificuldades são grandes. 
Mas ânimo e ideias não nos faltam 
para fazermos o trabalho que repre-
senta a continuidade das ações até 
agora desenvolvidas. Para isso, conta-
mos com toda a nossa diretoria e com 
os dirigentes das nossas associações 
filiadas a quem agradeço por toda a 
colaboração. 

Esta edição cobre o último trimes-
tre do ano, tradicionalmente festivo, 
com as comemorações do Dia do 
Médico, a escolha dos Médicos do 
Ano das associações filiadas, posse 
das novas diretorias eleitas, inclusive a 
nossa, a reunião anual de confrater-
nização da SOMERJ e, é claro, não es-
quecemos das atividades das filiadas.

Mas nem tudo é festa. As preocu-
pações com o destino da AMB, com o 
resultado das eleições ainda entregue 
à Justiça, num momento grave da situ-
ação da saúde no país, paralisa nossa 
entidade maior.

A grave crise da Saúde, nas três 
esferas de governo, só será enfrentada 
com a união de todas as entidades 
representativas dos médicos, como 
sempre defendemos. 

No plano federal, a desastrosa 
gestão do Ministério da Saúde, com 
proposição de “mudança do perfil 

das unidades” à custa de desativação 
de serviços, carência de profission-
ais nas equipes, a ameaça da não 
renovação dos contratos temporários 
(só não cumprida por decisão judi-
cial) e o patrocínio pelo ministério da 
implantação de um plano de saúde 
acessível que não contemplará uma 
assistência completa e integrada à 
população. 

No plano estadual, a grave crise 
financeira a que assistimos, gestada 
pela corrupção que levou governantes 
e gestores à prisão, impede a apli-
cação dos recursos necessários ao 
funcionamento ideal das unidades e 
serviços, acarretando a desassistên-
cia da população. Salários em atraso 
sequer permitem que os funcionários 
compareçam aos locais de trabalho. 
Hospitais universitários passam por 
sérias dificuldades com impossibi-
lidade de manterem o funcionamento 
de serviços e o calendário das ativi-
dades acadêmicas. Recentemente o 
município do Rio se junta aos demais 
níveis de governo, retirando recursos 
do orçamento, desativando unidades 
das Clínicas da Família, contrariando 
o lema da campanha: cuidar das pes-
soas. Como? 

Com o encerramento de 2017, 
nossos olhares e pensamentos se 
transferem para o novo ano que se 
aproxima e o sentimento de renovação 
se faz presente. Que a Paz e a Alegria 
do Natal se estendam por todos os 
dias do Ano Novo. A SOMERJ deseja 
Boas Festas.

associados
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Opinião

M Dr. Benito Petraglia
Diretor de Eventos, Divulgação e 
Editor-chefe da Revista da SOMERJ

Futuros escravos 
de luxo

uitos afirmam que a me-
lhor época do exercício 
da profissão médica foi na 
década de 50 e 60. Os 
profissionais eram valori-

zados, não havia intermediação, nem 
judicialização e a saúde pública fun-
cionava a contento. 

Hoje, ser médico tem um significa-
do muito diferente. Ele já não é dono 
exclusivo do seu trabalho e tampouco 
o paciente é quem o remunera direta-
mente. A figura do intermediário tomou 
força e importância nesse entremeio. 
As operadoras de saúde fazem parte de 
nossa realidade, e o pior, o governo, 
através da agência reguladora ANS, 
exerce uma interferência descomunal 
no mercado da saúde suplementar, 
asfixiando as próprias operadoras de 
saúde, sempre em benefício dos consu-
midores. Os médicos e demais profis-
sionais de saúde não são preocupação 
da ANS, sendo totalmente relegados. 
Estamos virando escravos de luxo, uma 
verdadeira mão de obra barata e alta-
mente especializada. 

Mas, o governo não para por 
ai, ainda permite a abertura de fa-
culdades de medicina por interesses 
pouco republicanos e a importação 
de médicos sem revalida, agravando 
sobremaneira a lei da oferta-procura, 
desvalorizando cada vez mais nosso 
trabalho e remuneração. O modelo 
cooperativista (Unimeds), por tam-

bém estar sob a exploração e arroxo 
da ANS, já não se mostra tão eficaz 
para enfrentar os desafios de contem-
plar uma valorização do ato médico 
de forma digna.

A cada ano são despejados exér-
citos de médicos recém-formados, 
ávidos em busca de trabalho, até 
para pagar as dívidas advindas de fi-
nanciamentos para a sua formação. 
Para isso, aceitam até remuneração e 
condições de trabalho desfavoráveis. 
Como mudar esse cenário a cada ano 
mais desalentador? Os advogados 
também passaram por isso há déca-
das. Excesso de faculdades e recém-
-formados encharcando o mercado de 
trabalho. 

A criação de prova de habilitação 
para o exercício da advocacia (prova 
da OAB) realizada e exigida pelos ór-
gãos representativos da classe permi-
tiu que o controle da lei da oferta e 
procura e regras de mercado ficassem 
com a própria categoria dos advoga-
dos. O governo podia permitir a aber-
tura indiscriminada de faculdades de 
Direito, mas os formandos só pode-
riam exercer a profissão se habilitados 
pela OAB. 

Acredito que esse modelo, cedo 
ou tarde, deverá ser implantado no 
exercício da medicina, para que pos-
samos reorganizar o mercado de tra-
balho e valorizar a profissão médica, 
caso contrário...
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A
Emoção marca homenagem
aos médicos do ano

reunião de final de ano da 
SOMERJ foi realizada dos 
dias primeiro a três de dezem-
bro, no Hotel Porto Real Re-
sort, em Mangaratiba, o que 
culminou com a homenagem 

aos Médicos do Ano das filiadas e da 
SOMERJ. No primeiro dia de evento 
os colegas foram recebidos com um 
welcome drink seguido de jantar, onde 
a confraternização foi a tônica. No sá-
bado, dia 2, houve a primeira reunião 
da Comissão da Reforma do Estatuto, 
assinalando-se os tópicos passíveis de 
reformulação. 

Na parte da tarde realizou-se a 
6ª Reunião do Conselho Deliberativo, 
com a participação da Diretoria e Vi-
ce-Presidentes Regionais; do presiden-
te do CREMERJ, Dr. Nélson Nahon; do 
Presidente da FENAN, Dr. Jorge Darze; 
do Presidente do Sindicato dos Médi-
cos de Niterói, São Gonçalo e Região, 
Dr. Clóvis Abrahim Cavalcante, bem 

como do presidente da Associação 
Médica de Barra do Piraí, Dr. Ronaldo 
Marques Nóbrega; do presidente da 
Associação Médica de Barra Mansa, 
Dr. Luiz Antonio Roxo Fonseca; do re-
presentante da Associação Médica de 
Duque de Caxias, Dr. Fernando da Sil-
va Moreira; da presidente da Socieda-
de Fluminense de Medicina e Cirurgia, 
Dr. Vanda Terezinha Vasconcelos; da 
presidente da Associação Médica Flu-
minense, Dra. Zelina Maria da Rocha 
Caldeira; do presidente da Associação 
Médica do Noroeste Fluminense, Dr. 
Samaene Vinhosa Simão; da presi-
dente da Associação Médica de Rio 
das Ostras, Dra. Valéria Servino e do 
presidente da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, Dr. Jorge 
Farha. 

Na ocasião foram debatidos os 
problemas da saúde pública e privada 
das diversas regiões do estado. Tam-
bém foram dados informes do CRE-
MERJ e da FENAN e das filiadas pre-
sentes. Ao término da reunião houve o 
sorteio de uma Smart TV de 43 pole-
gas, oferecimento da SICREDI, tendo 
sido sorteado o Dr. Fernando da Silva 
Moreira, de Duque de Caxias. A noi-
te nos reservou o toque de emoção, 
com a entrega das placas aos médi-
cos do ano das associações filiadas e 
a homenagem ao Médico do Ano da 
SOMERJ 2017, Dr. Alfredo Guarischi. 

A saudação ao homenageado foi 

Dr. Luiz Antonio Roxo recebe a placa do 
Médico do Ano de Barra Mansa, Dr. Rodrigo 
Cruz Leijoto, das mãos da Dra. Kassie 
Regina Cargnin.

Dra. Vanda Terezinha Vasconcelos, 
presidente da Sociedade Fluminense de 
Medicina e Cirurgia entrega a placa da Dra. 
Angela Sarmet, médica do Ano de Campos.

Dr. César Danilo entrega a placa de Médico 
do Ano de Duque de Caxias, Dr. Aníbel 
Prata Barbosa, ao Dr. Fernando da Silva 
Moreira.

Dr. Samaene Vinhosa Simão, presidente da 
Associação Médica do Noroeste Fluminense, 
recebe das mãos do Dr. José Ramon, a placa 
a ser entregue ao Dr. Vitor Bastos, Médico 
do Ano daquela associação.

Dra. Zelina Rocha Caldeira, presidente da 
Associação Médica Fluminense entregue a 
placa de Médico do Ano ao Dr. Hamilton 
Nunes de Figueiredo.

Dr. Alfredo Guarischi recebe a homenagem 
de Médico do Ano da SOMERJ das mãos de 
sua filha Jessica Guarischi.

Dr. Jorge Farha recebe a placa do médico 
do ano da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
das mãos da Dra. Ilza Boeira Fellows.
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SOMERJ realiza reunião 
da Diretoria Plena 

E m sua primeira reunião da Di-
retoria Plena da SOMERJ, o 
presidente Dr. Benjamin Bap-
tista de Almeida convocou 
os membros que compõem 

a nova gestão eleita para o triênio 
2017-2020 para, principalmente, pro-
mover uma interação entre todos. E o 
resultado, conforme destacou o pre-
sidente, foi muito positivo, com uma 
interessante troca de experiência entre 
os participantes. O momento também 

foi de promoção de conhecimento, 
através de palestras técnicas que ocor-
reram ao longo do encontro, realizado 
entre os dias 17 e 19 de novembro, no 
Hotel Vila Real Itaipava. 

Os temas tratados nas palestras 
foram “Mídias sociais e marketing nas 
associações médicas”, por Elaine Oli-
veira Valois; “Uniformização de Proce-
dimentos Administrativos Somerj/Filia-
das”, por Simone Ceia, e os “Desafios 
do Associativismo”, por Dr. João So-
breira de Moura Neto, diretor de Defe-
sa Profissional da Associação Paulista 
de Medicina. À tarde, a diretoria plena 
se reuniu para definir as diretrizes da 
gestão nesse triênio. 

Dr. Raimundo Aloisio Fagundes Osório, 
Médico do Ano de Barra do Piraí, recebe 
a placa de homenagem do presidente da 
Associação Médica, Dr. Ronaldo Marques 
Nóbrega.

feita pelo presidente da SOMERJ, Dr. 
Benjamin Baptista de Almeida e pela 
Dra. Jessica Guarischi, recém-forma-
da em Medicina e filha do homena-
geado, que entregou a placa ao pai, 
num momento de grande emoção. Dr. 
Alfredo Guarischi traçou em seu pro-
nunciamento um panorama de toda a 
sua trajetória como médico, tecendo 
considerações sobre os muitos cole-
gas que o marcaram na vida de es-
tudante e na vida profissional pródiga 
de conquistas. Por fim, um belíssimo 
jantar, em um ambiente decorado 
com bom gosto, encerrou a noite de 
homenagens e confraternização entre 
os presentes. 

Dra. Valeria Cervino recebe a placa do 
Médico do Ano de Rio das Ostras das mãos 
do Dr. Sergio Pina
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AMF homenageia médico e 
empossa nova diretoria

Associação Médica Flumi-
nense comemorou o dia do 
médico com uma missa rea-
lizada na capela São Lucas, 
seguida de magistral café da 
manhã no seu salão social, 

a exemplo do que acontece todos os 
anos. O momento em que os home-
nageados de 2017, escolhidos me-
diante votação, receberam os títulos 
de personalidade médica, mérito as-
sociativista e medalha José Hermínio 
Guasti foi o ponto alto da comemora-
ção ocorrida no dia 18 de outubro. A 
nova diretoria da AMF para o triênio 
2017-2020 também foi empossada 
na ocasião. 

Os médicos que receberam o tí-
tulo de personalidade médica foram 
Dr. Carlos Eduardo Lassance Cabral, 
Dr. Elimar Antonio Bittar e Dr. Luis Pe-
res Quevedo. O Dr. Hamilton Nunes 
Figueiredo recebeu o título de Mérito 
Associativista, enquanto o Dr. Paulo 
Roberto Bastos Meirelles a medalha 
José Hermínio Guasti. No entanto, 
esse último não pôde comparecer à 

A solenidade por motivos de saúde. Os 
homenageados tiveram suas trajetó-
rias destacadas por seus respectivos 
oradores.

Nova diretoria é empossada
O dia em que se comemora a im-

portância do médico para a sociedade 
também foi oportuno para empossar a 
nova diretoria à frente da AMF, que 
terá como presidente uma mulher: 
Dra. Zelina Caldeira. Honrada com 
o convite, a nova presidente fez um 
breve discurso, onde destacou a sua 
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trajetória dentro da Associação. 
Ela contou que, a convite do Dr. 

Benito Petragila, então presidente da 
AMF, ingressou na diretoria exercen-
do o papel de diretora sociocultural 
da entidade e, posteriormente, veio a 
ocupar o cargo de vice-presidente. Ao 
agradecer ao Dr. Benito a oportunida-
de, ela ressaltou a boa convivência e 
o aprendizado proporcionados pela 
experiência ao longo desse período. E 
esse sentimento, Zelina ressalva, não 
foi somente dos membros da diretoria, 
como também de todos os colabo-
radores. Entre eles, três em especial: 
Maria Gomes, Carlos Eduardo Mon-
teiro de Lima e Anderson Monteiro. 

Durante o seu discurso, a nova 
presidente da AMF fez questão de 
destacar a relevância de duas figuras 
importantes na trajetória da Casa do 
Médico,  Dr. Waldenir de Bragança e 
o Dr. Alcir Vicente Visela Chácar, dois 
importantes fundadores. Dra. Zeli-
na também prestou reverência ao Dr. 
Aloysio Decnop, que, com sua dedi-
cação e trabalho, conseguiu reerguer 
a entidade em um momento de difi-
culdade. 

Em seguida, ela convidou-os para 
serem padrinhos da atual gestão. 
“Com certeza é grande a responsa-
bilidade de dirigir uma casa como a 
AMF. Além do mais, suceder um presi-

dente como Dr. Benito Petraglia é um 
desafio, com toda sua competência, 
presença e carisma”, argumentou. Ela 
também solicitou o apoio dos conse-
lheiros para que deem continuidade 
ao espírito de parceria, perenizando 
o trabalho iniciado pelo gestor que 
a antecedeu. “Fazer a integração en-
tre as atividades científicas e sociais, 
proporcionando momentos de alegria 
e satisfação aos nossos associados é 
uma das nossas metas”, concluiu. 

Ao passar o comando para a nova 
liderança da Casa, o Dr. Benito Pe-
traglia fez uma retrospectiva dos seis 
anos à frente da presidência da AMF. 
Em seu discurso, ele destacou a sua 
satisfação em ter ajudado a escrever 
essa história, passando agora o bas-
tão para a Dra. Zelina Caldeira. 
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II Encontro Jurídico debate 
impactos na Saúde Suplementar do 
Estado do Rio de Janeiro

E m 24 de novembro, a Unimed 
Federação Rio realizou, em sua 
sede, a segunda edição do Encon-
tro Jurídico do Estado do Rio de 
Janeiro, voltado para dirigentes e 
assessores jurídicos das Unimeds 

fluminenses. A reunião teve, entre outros, 
o objetivo de fomentar o debate sobre 
aspectos jurídicos que impactam direta-
mente no mercado de Saúde Suplemen-
tar. O encontro teve a participação de 53 
profissionais de 16 cooperativas, além da 
Unimed Federação Rio.

A abertura do evento foi realizada 
pelo assessor jurídico da Unimed Fede-
ração Rio, Leandro Zandonadi. “Nosso 
intuito é aproximar os departamentos ju-
rídicos do estado do Rio de Janeiro, para 
unificar os entendimentos relativos às ma-
térias debatidas e, principalmente, sobre o 
Imposto Sobre Serviços (ISS), que teve sua 
legislação alterada e trará um alto custo 
administrativo às operadoras”, disse ele.

Após as boas vindas aos presentes, 
ele passou a palavra ao primeiro pales-
trante do dia,  o consultor jurídico da OCB 
Nacional, Ronaldo Gáudio, que ao lado 
do assessor trabalhista da Unimed Fede-
ração Rio, Joaquim Mentor, falou acerca 
dos problemas jurídicos da contratação de 
cooperativas que prestam serviços home 

care às Unimeds. A palestra foi mediada 
pelo assessor jurídico e tributário da coo-
perativa, Gilberto Fraga, que transcorreu 
acerca da análise das principais práticas 
na contratação dos serviços de “home 
care”, além de apresentar alternativas que 
buscam equilibrar a segurança jurídica e 
eficiência econômica. “A contratação de 
falsas cooperativas traz um risco trabalhis-
ta grande para as operadoras que, inclu-
sive, têm um custo de fiscalização muito 
maior do que a contratação de uma em-
presa prestadora dos mesmos serviços”, 
disse Joaquim. “As cooperativas precisam 
estar registradas na OCB com o objetivo 
definido, prova de eleição de coordena-
ção, remuneração mínima proporcional 
ao piso, férias, saúde e segurança, além 
da deliberação de Assembleia Geral Espe-
cial, como critérios de contratação e exi-
gências da habilitação. Só assim daremos 
segurança e economicidade para essas 
operações”, explica Gáudio. 

Já o desembargador aposentado, 
Sylvio Capanema, e o desembargador 
Werson Rêgo, demonstraram que a Saú-
de Suplementar se aplica, por analogia, 
à teoria da reserva do possível, e a teoria 
da perda de uma chance, de forma ra-
cional, ou seja, o Judiciário deve obser-
var que suas decisões têm repercussões 

financeiras que podem retirar o equilíbrio 
necessário na Saúde Suplementar, sendo 
que o beneficiamento de alguns clientes, 
em relação a procedimentos não cobertos 
pelo rol da ANS, fornecimento de medica-
mentos não obrigatórios e internações em 
hospitais não contratados trazem prejuízo 
aos demais clientes.

O diretor Administrativo-Operacional 
da Unimed Federação Rio, Gilson Lima, 
também realizou uma apresentação sobre 
cases de sucesso, e dissertou sobre a au-
torização condicionada como instrumento 
de redução da judicialização em relação a 
procedimentos não cobertos pelos planos 
de saúde, demonstrando que, de fato, a 
escolha dessa declaração a reduziu subs-
tancialmente.

Mais um case foi retratado pelo ad-
vogado da Unimed Nova Iguaçu, Wagner 
Belisario, que usou como paradigma um 
caso de transplante de medula óssea, em 
hospital de alto custo, excluído da cober-
tura contratual, em que a Singular obteve 
decisão em seu favor no sentido de que 
só era obrigada a pagar as despesas da 
internação e tratamento de acordo com a 
sua tabela de reembolso. Belisario expôs 
os desdobramentos nos procedimentos 
pós-operatórios, com a palestra “Abuso 
do direito no cumprimento das tutelas de 
urgência”. 

Ao final do evento, o superintendente 
jurídico da Unimed do Brasil, José Cláu-
dio de Oliveira, palestrou sobre a altera-
ção da legislação do ISS e sobre as pro-
vidências tomadas pela Confederação. 
Oliveira aproveitou o momento e orientou 
as Unimeds em como proceder, a partir de 
janeiro de 2018, quando entrará em vigor 
a nova forma para recolher o tributo.
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Jantar da Sociedade Médica de Barra Mansa com 
homenagem ao médico do ano  

A diretoria da Sociedade Médica 
de Barra Mansa – SMBM promoveu, 
no dia 10 de novembro, um jantar no 
Clube Municipal de Barra Mansa. O 
local gentilmente cedido para a rea-
lização do evento foi abrilhantado 
ainda pela participação de quinze 
membros da Orquestra Sinfônica de 
Barra Mansa. 

Além da oportunidade de confra-
ternização entre colegas e amigos, 
foram homenageados profissionais 
médicos da cidade de Barra Mansa, 
cuja atuação tenha se destacado. O 
Dr. Rodrigo Leijoto recebeu o prêmio 
de Médico do Ano, por seu belo tra-
balho como oncologista e por sua 
prestação de serviços à comunidade. 

Também foi premiada a equipe de 
oftalmologia da Santa Casa, por sua 
notável ação junto aos mais carentes. 
O Dr. Álvaro Salles se pronunciou 
pelo grupo. 

A diretoria da SMBM parabeniza 
aqueles que exercem a medicina com 
esse olhar de cuidar dos que mais 
precisam.

Tenda Médica marca
comemorações 

A Associação Médica de Rio das 
Ostras homenageou o dia do médico 
com a sua tradicional tenda médica. 
O evento tem por objetivo promover 
ações de saúde na comunidade rios-
trense, com aferição de pressão arte-
rial e matérias educativas. 
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Agenda Somerj - 2017
OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Dia: 05 - 19h – Solenidade de Posse da 
Nova Diretoria da AMZO – Associação Médica 
Zona Oeste – Dr. Benjamin
Dia: 06 - 10h – 1ª Reunião de Diretoria 
Executiva – Gestão 2017-2020
(Doutores: Benjamin, Rômulo, Danilo, Ilza, 
Benito, Roxo, Marlía, Ramon, Kassie) 
Dia: 13- 20h - Solenidade de Posse da Nova 
Diretoria da SOMERJ – Gestão 2017-2020
(Diretoria  e convidados)
Dia: 14 - 21h – Baile comemorativo pelo 
50º aniversário da Faculdade de Medicina de 
Campos (Dr. Ramon / Dr. Banjamin)
Dia: 16 - 17h – Reunião com o Ministro da 
Saúde no auditório do CREMERJ (Dr. Benjamin 
e Dr. Romulo)
Dia: 16 - 19h - Evento comemorativo pelo 
Dia do Médico e Posse da Nova Diretoria da 
Sociedade de Medicina  e Cirurgia do Rio de 
Janeiro – SMCRJ (Dr. Rômulo Capello)
Dia: 19 - 14h – Reunião do Conselho 
Deliberativo da AMB em SP – (Dr. Benjamin)
Dia: 20 - 9h30 – Assembleia de Delegados 
da AMB em SP – (Doutores: Benjamin, Rômulo, 
Danilo, Ilza, Fabiana Sayuri, Kassie).
Dia: 20 - 19h – Comemoração pelo Dia do 
Médico da Associação Médica Fluminense – 
AMF (Dra. Ilza)
Dia: 21 - 19h30 – Inauguração das novas 
instalações e comemoração pelo Dia do 
Médico da Associação Médica de Petrópolis – 
(Dra. Margarida Machado)

Dia: 03 - 10h – Reunião de Diretoria 
(Dr. Benjamin, Dr. Rômulo, Dr. Danilo, Dr. 
Ramon, Dra. Kassie)
Dia: 08 - 19h – Solenidade de Posse da 
Nova Diretoria da Associação Médica de Du-
que de Caxias SOMEDUC – (Dr. Benjamin, Dr. 
Danilo, Dr. Fernando)
Dia: 10 - 10h – Reunião de Diretoria –
(Dr. Benjamin e Dr. Danilo)
Dia: 10, 11 e 12 –  Seminário do Cremerj - 
Mangaratiba- RJ, Dr. Benjamin, Dr. Ramon, Dr. 
Romulo, Dr. Samenxxx, Dra. Ilza e Dra. Marilia)
Dias 17, 18 e 19 - Reunião da Diretoria 
Plena da Somerj - Itaipava - RJ

Dias 01, 02 e 03 - Reunião de Confraterni-
zação da Somerj - Hotel Porto Real  - Manga-
ratiba
Dia: 07 - 10h – Reunião da COMSSU – 
(Dr. Benjamin e Dr. Ramon) 
Dia: 08 - 10h – Reunião de Diretoria – 
(Dr. Benjamin e Dr. Danilo, Dr. Rômulo, 
Dr. Ramon)
18h00 – Reunião com médicos de Magé – na 
residência do Dr. Cesar Fonseca da Silva
(Pauta: Fundação de uma Associação Médica)
(Dr. Benjamin e Dr. Cesar Danilo) 
Dia: 12 - 13h – Reunião no CREMERJ (Estado 
de Calamidade Pública na Saúde no RJ)
(Dr. José Ramon)
Dia: 13 - 19h30 - Confraternização de final 
de ano da SOMEI ( Dr. Benjamin e Dr. Rômulo)
Dia: 13 - 19h – Solenidade de Posse da 
Diretoria biênio 2018-2019 da Sociedade 
Brasileira De Patologia Clínica – SBPC – no Rio 
Othon Palace Rio de Janeiro RJ 
(Dr. José Ramon) 
Dia: 15 - 10h - Solenidade de Posse da 
Diretoria biênio 2018-2019 da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia – SBC – no Centro 
de Eventos do Prodigy Hotel Santos Dumont 
Airport – Rio de Janeiro (Dr. Cesar Danilo)

Dia: 21 - 21h30 – Evento Comemorativo 
pelo Dia do Médico da Associação Médica de 
Macaé (Dra. Ilza)
Dia 25 - 20h – Comemoração pelo Dia do 
Médico da SOMEI (Dr. Benjamin, Dr. Rômulo, 
Dr. Ramon e Dra. Kassie)
Dia:26 - 9h30 -  70º Aniversário do Hospital 
Federal dos Servidores do Estado. (Dr. Ramon)
Dia: 27 - 9h - 9º Congresso de Geriatria e 
Gerentologia do Estado do Rio de Janeiro 
(Dr. José Ramon)
Dia: 27 - 10h – Reunião de Diretoria 
(Drs.: Benjamin, Rômulo, Danilo, Kassie, 
Ramon)
Dia: 31 - 20h – Posse do Dr. José Horácio 
Costa Aboudib – Academia Nacional de Medi-
cina (Dr. Rômulo)

Dia: 24 - 10h – Reunião de Diretoria 
(Dr. Benjamin e Dr. Danilo, Dr. Ramon, 
Dr. Rômulo, Dra. Kassie e Dra. Marília)
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o dia 31 de agosto de 2017 
ocorreu a Solenidade do Dia 
da Saudade na SFMC. Dr. 
Renato Marion Aquino fez 
emocionante reflexão sobre 
a SAUDADE, relembrando os 

médicos: Jefferson Mancini, Luiz Antônio 
de Menezes Veiga e José Augusto Lima 
Santos, recentemente, falecidos.   

O mês de outubro de 2017 na ci-
dade de Campos foi marcado por vári-
os momentos de grandes emoções, a 
começar pelas comemorações dos 50 
anos da Faculdade de Medicina de Cam-
pos, quando aconteceu bela cerimônia 
com homenagens aos seus  fundadores, 
já que a SFMC é a mãe/instituidora da 
FMC. A Presidenta da Sociedade Flu-
minense de Medicina e Cirurgia, Dra. 
Vanda Terezinha Vasconcelos esteve 
presente ao evento, entregando placas 
e certificados aos fundadores. Foi regis-
trada a presença de diversas autoridades 
e muitos ex-alunos. Momento marcante 
ocorreu, sem dúvida, quando foram ho-
menageados os médicos da SFMC, fun-
dadores da FMC, tendo entre os presen-
tes Dr. Luiz Carlos Mendonça da Silva e 
Dr. Osvaldo da Costa Cardoso de Melo 
e, representando os demais, estavam 
viúvas, filhos e irmãos. “A Sociedade 
Fluminense de Medicina e Cirurgia prep-
arou com muito carinho a programação 

em homenagem ao Dia do Médico. O 
dia 18 de outubro foi marcado com 
uma Missa em Ação de Graças com a 
presença de vários médicos e familiares. 
Ao final do ato religioso, os convidados 
cantaram parabéns e comeram o bolo 
oferecido pela SFMC.  

Notícias da SFMC

N
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Cinquentenário da Faculdade 
de Medicina de Campos 

utubro foi especial para 
a Faculdade de Medicina 
de Campos – FMC, que 
completou este ano o seu 
cinquentenário. “As festivi-
dades dos 50 anos aconte-

ceram ao longo do mês com uma série 
de atividades internas e externas que 
tiveram o objetivo de relembrar a im-
portância de todas as conquistas feitas 
pela Faculdade ao longo deste período, 
se tornando uma das mais importantes 
Escolas Médicas do país”, afirmou o Di-
retor Geral, Professor Edilbert Pellegrini 
Nahn Junior.

Homenagem do Legislativo 
Municipal

As homenagens tiveram início com 
a sessão solene na Câmara de Verea-
dores, no dia 10 de outubro. Presidiu a 
mesa, o presidente do Legislativo, Mar-
cão Gomes (Rede), ao lado do vereador 
Neném (PTC), que requereu a realização 
da solenidade. A mesa ainda foi com-
posta pelo diretor geral da FMC, Edilbert 
Pellegrini Junior; o vice-diretor Luiz Cló-
vis Parente Soares; o presidente da Fun-
dação Benedito Pereira Nunes, Márcio 
Sidney Pessanha de Souza; a represen-
tante do Diretório Acadêmico, Damares 

Albuquerque e a presidente da Socieda-
de Fluminense de Medicina e Cirurgia, 
Vanda Terezinha.

Sessão Solene
A Sessão Solene foi realizada no 

Anfiteatro, no dia 13, logo após o Cul-
to Ecumênico. Neste momento, mais de 
60 personalidades foram contempladas 
com placas comemorativas do cente-
nário. As homenagens foram divididas 
entre os representantes das gestões de 
entidades intimamente ligadas à FMC, 
como a Sociedade Fluminense de Me-
dicina e Cirurgia, Fundação Benedito 
Pereira Nunes, Associação dos Docen-
tes, Associação dos Funcionários e Di-
retório Acadêmico. Instituições como o 
CREMERJ e a ABEM também receberam 
comendas especiais. O deputado fede-
ral e ex-aluno da FMC, Dr. Chico D´Ân-
gelo representou o Legislativo Federal na 
solenidade, como também apresentou 
uma moção de homenagem na plenária 
do Congresso Nacional. Representantes 
das 45 turmas de formandos da FMC 
receberam certificados comemorativos.

Festas
A parte festiva teve duas ações, um 

baile oficial, realizado no dia 14, que 

reuniu os convidados em um dos mais 
badalados salões de festa da cidade de 
Campos, contando com a presença de 
professores, egressos e representantes 
do CREMERJ e SOMERJ. Encerrando as 
festividades, aconteceu um churrasco no 
dia 27, onde foi registrada a presença 
de estudantes, professores e amigos da 
FMC. 

Histórico
A Faculdade de Medicina de Cam-

pos foi inaugurada no dia 14 de outubro 
de 1967 e formou, até 2017, 45 turmas 
do Curso de Graduação em Medicina 
e 3909 graduados. Além de 10 turmas 
de Graduação em Farmácia, num total 
de 308 formandos. A formação de seus 
Estudantes é de caráter geral, sendo 
capacitados a desempenhar os proce-
dimentos básicos em saúde e a adquirir 
formação especializada na pós-gradua-
ção, a partir da base sólida. “Na forma-
ção atual dos estudantes de Medicina 
e Farmácia, a humanização na relação 
com o paciente é abordada em todos os 
períodos, sensibilizando nossos estudan-
tes que acolher, olhar, ouvir e tocar os 
pacientes é mais importante que solicitar 
exames na busca do diagnóstico”, finali-
zou o Diretor Geral.

O
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Notícias
do CREMERJ

Dr.  Nelson Nahon
Presidente do CREMERJ

Fórum especial reúne associações médicas 
de bairros

Prontuário eletrônico, novas ten-
dências de marketing na área médica, 
bioética no dia a dia, aspectos jurídi-
cos e relação médico-paciente foram 
alguns dos temas abordados em fórum 
especial promovido pelo CREMERJ nes-
se sábado, 25, com seis associações 
médicas de bairros da cidade do Rio 
de Janeiro: Associação Médica da Ti-
juca e Adjacências (Ameta), Associa-
ção dos Médicos do Méier e Grande 
Méier (Ammeg), Associação Médica 
da Zona Oeste (Amzo), Associação 
Médica da Barra, Recreio e Adjacências 
(Amebarra), Associação de Médicos 
de Jacarepaguá e Adjacências (Ameja) 

e Sociedade dos Médicos da Ilha do 
Governador (Somei).

Na abertura do evento, o presiden-
te do Conselho, Nelson Nahon, desta-
cou uma retomada das atividades que 
reúnem as associações de bairros:

“Começamos a nos articular nas reu-
niões com cada uma e isso culminou na 
retomada de um evento que juntasse as 
associações de bairros. Quero destacar 
a importância não só desse evento, mas 
da necessária unidade hoje de todas as 
entidades médicas, como o CREMERJ, a 
Somerj, as associações municipais e as 
associações de bairros, junto ao CFM. 
Em um momento de crise da saúde, as 

entidades médicas precisam estar uni-
das na luta por uma medicina ética e 
para que possamos exercê-la com dig-
nidade”, disse Nahon.

O conselheiro Sérgio Fernandes, 
que foi convidado para organizar o 
evento, enfatizou também, na mesa de 
abertura, o papel fundamental das asso-
ciações de bairros em uma cidade tão 
grande quanto o Rio de Janeiro, possi-
bilitando um suporte mais próximo aos 
médicos e ao mesmo tempo a união 
com as demais entidades.

Estiveram presentes também no fó-
rum o presidente da Somerj, Benjamin 
Baptista, o vice-presidente do CREMERJ, 
Renato Graça, além dos conselheiros 
Sidnei Ferreira – que também é diretor 
do CFM –, Márcia Rosa de Araujo, Marí-
lia de Abreu, Ana Maria Cabral, Ricardo 
Bastos e Armindo Fernando da Costa.

Ministraram palestras no evento Ro-
berta Fernandes, Ricardo Cruz, Arnaldo 
Pineschi, Sérgio Fernandes, Sidnei Fer-
reira e Renato Battaglia. As mesas foram 
coordenadas por representantes das 
seis associações de bairros.
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Cremerj promove 14º Prêmio 
de Residência Médica

A residente da Maternidade Escola 
da UFRJ Gabriela Paiva Carvalho foi a 
vencedora do 14º Prêmio de Residência 
Médica do CREMERJ, entregue nessa 
quarta-feira, 29, na sede do Conselho. 
Ela apresentou o trabalho intitulado “A 
quimioterapia é sempre necessária para 
pacientes com neoplasia trofoblástica 
gestacional não metastática com diag-
nóstico histopatológico de coriocarcino-
ma?”, que teve como preceptor o médi-
co Antônio Rodrigues Braga Neto.

Muito emocionada, Gabriela agra-
deceu pelo reconhecimento da pesqui-
sa, que abordou um tema inédito no 
país. Ela também parabenizou o CRE-
MERJ por incentivar que residentes reali-
zem trabalhos de pesquisa.

“Gostaria de agradecer ao CRE-
MERJ pela oportunidade de apresentar 
o meu trabalho. Este incentivo à pes-
quisa é fundamental, principalmente 
para gente que está começando agora 
a carreira. Espero que minha pesquisa 
possa contribuir para a criação de no-
vas condutas terapêuticas no tratamen-
to do câncer de placenta”, declarou a 
vencedora.

O segundo e terceiro colocados 
foram, respectivamente, Ronald Enri-
que Delgado Bocanegra, do Instituto 
Nacional do Câncer, com o trabalho 
“Análise comparativa entre avaliação 
intraoperatória por imprinte avaliação 
histopatológica de linfonodo sentinela 
em neoplasia maligna de mama tratada 
com quimioterapia neoadjuvante Ins-
tituto Nacional de Câncer”, orientado 
por Eduardo Camargo Millen, e Luiza 

Máximo Cunha Pinto, do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho, com 
o trabalho “Estatística do Serviço de Ci-
rurgia Vascular no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho de implante de 
Cateteres trans-hepático e trans-lombar 
de veia cava em pacientes em falência 
de acesso venoso para hemodiálise e a 
nova perspectiva para estes pacientes 
HUCFF - UFRJ”, orientado por Luciana 
Moura Farjoun da Silva.

A mesa solene foi composta pelo 
vice-presidente do CREMERJ, Serafim 
Borges, pelo diretor Gil Simões e pelo 
futuro presidente da Associação dos 
Médicos Residentes do Estado do Rio 
de Janeiro (Amererj), Francisco Coelho. 
Serafim Borges parabenizou todos os 13 
residentes selecionados para a final e 
destacou a importância de incentivar a 
realização dos trabalhos científicos pelos 
residentes.

“Vivemos um caos na saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, com hospitais sem 
medicamentos, com déficit de profissio-
nais, sem verbas para se manter, além 
de outros problemas. E mesmo com es-
sas condições que não favorecem a boa 
formação, esses residentes realizaram 
excelentes trabalhos. Por isso, o CRE-
MERJ estimula este evento, como forma 
de continuar incentivando as pesquisas e 
o conhecimento constantes desses pro-
fissionais que têm um caminho excelente 
pela frente”, disse Serafim.

Gil Simões, que também é coorde-
nador da Comissão de Médicos Recém-
-Formados do CREMERJ, salientou a im-
portância dos preceptores no incentivo 
aos estudos e na formação dos residen-
tes. Ele também agradeceu a comissão 
julgadora que avaliou os 98 trabalhos 
inscritos este ano. 

“É sempre um prazer participar 
desta premiação, que é um estímulo 
aos residentes e também um reconhe-
cimento aos seus preceptores, que são 
figuras fundamentais na formação dos 
jovens médicos. Eles são essenciais nas 
unidades que possuem programas de 

residência. Todos que estão aqui são 
vencedores e suas pesquisas são muito 
importantes para a sociedade e para 
a medicina. Continuem trilhando este 
caminho do conhecimento, sempre!”, 
acrescentou Simões.

Os 13 trabalhos selecionados foram 
divididos nas categorias experimental/
pesquisa, levantamento de casuística e 
relato de caso. Cada participante teve 
dez minutos para apresentar seu traba-
lho. Ao final das exposições, os jurados 
escolheram os três vencedores pela ori-
ginalidade, pela apresentação e pela 
contribuição ao conhecimento sobre o 
assunto.

O primeiro lugar foi contemplado 
com R$ 5 mil, o segundo ganhou R$ 3 
mil e o terceiro colocado recebeu R$ 1,5 
mil. Já seus preceptores ganharam um 
iPad Mini 4 128GB. O 14º Prêmio de 
Residência do CREMERJ teve patrocínio 
da Associação Médica do Estado do Rio 
de Janeiro (Somerj). 

Classificados:
Além dos ganhadores, foram classifica-

dos para apresentação de seus trabalhos: 
Rodrigo Renee Ferreira, Tatiana Salgueiro 
Guimarães, Thamyris Campos Valle, Caroli-
na Simas Pecorari, Weverton Santos, Bárba-
ra Almeida Ferreira, Juliana Gonçalves Coe-
lho, João Gabriel Garritano, Fillipe Tinoco 
Rodrigues e Ubiratan Cassano Santos.

Comissão julgadora:
A comissão julgadora foi composta pelos 

médicos: Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Amaro 
Alexandre Neto, Ana Alice Ibiapina, Clemax 
Couto Santana, Gilberto Perez Cardoso, Luiz 
Antonio Rodrigues, Maria Inez Padula Ander-
son, Milber Fernandes Guedes Junior, Moises 
Vieira Nunes, Rafael Henrique Szymanski Ma-
chado e Vania Luiza Cochlar Pereira.

Participaram do evento os 
diretores Erika Reis, Pablo 

Vazquez e José Ramon Blanco.
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Festa de confraternização da 
Associação Médica de Rio das Ostras – 
ASSOMERO

No dia 09 de dezembro foi rea-
lizada a festa de confraternização da 
Associação Médica de Rio das Ostras, 
ASSOMERO, que aconteceu em um 
clima informal, descontraído e com 
bastante alegria. O Papai Noel dis-
tribuiu presentes para a criançada, 
enquanto os adultos curtiam um chur-
rasco.

O momento também foi de acon-
tecimentos importantes para a socie-
dade médica. Dr. Edilberto Castilho, 
eleito médico do ano de 2017 no 
município, recebeu uma placa da 

Diretoria da ASSOMERO empossada para o próximo triênio.

sociedade médica do Rio de Janeiro, 
SOMERJ, e o troféu Dr. João Horta, da 
ASSOMERO, do Dr. Sergio Pina que se 
despedia da presidência.  

Dra. Valeria Ramalho, eleita a 
nova presidente da ASSOMERO, se 
disse muito gratificada pela confiança 
nela depositada, enaltecendo a com-
petência dos demais membros da di-
retoria que, com certeza, vão ajudar 
a manter o alto nível de dedicação à 
causa comum e aos interesses asso-
ciativistas.

Na oportunidade, ela discorreu 

sobre o delicado momento político, 
a crise financeira com o sucateamen-
to dos serviços de saúde, levando os 
profissionais da área a grande estresse 
por não atenderem às expectativas e 
necessidades da população. “É preci-
so união de todos para o fortalecimen-
to da classe e vencer as dificuldades 
interpostas”, afirmou a médica.

Todos os presidentes da Associação Médica de Rio das Ostras (15 anos de gestão). Dr. Andre 
Gervásio, Dr. Sergio Pina, Dra. Valeria Ramalho, Dr. Gilson Viana e Dr. Alberto Baldez

Dr. Edilberto Castilho recebendo o troféu 
Dr. João Horta com Dr. Sergio Pina e 
Sra. Sueli, viúva do Dr. Horta.

Dra. Eliane, Dra. Valeria Ramalho e 
Dra. Dandra Deud

Dra. Valeria Ramalho sendo cumprimentada 
pelo Dr. Gilson Viana, primeiro presidente 
da ASSOMERO.
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Nova diretoria da SOMERJ é 
empossada com novos projetos 

Uma solenidade no Centro Em-

presarial Rio, em Botafogo, no dia 13 

de outubro, marcou a posse do novo 

presidente da SOMERJ, Dr. Benjamin 

Baptista de Almeida, eleito para o triê-

nio 2017-2020. Com a presença de 

inúmeras autoridades, médicos, ami-

gos e familiares, o Dr. José Ramon 

Varela Blanco transmitiu o cargo ao 

novo presidente da entidade, eleito no 

dia 31 de agosto. Em seu discurso, Dr. 

Benjamin falou da honra em presidir 

a SOMERJ pelos próximos três anos, 

sobretudo tendo como antecessor o 

Dr. Ramon, a quem felicitou e parabe-

nizou pela excelente gestão à frente da 

entidade nos últimos seis anos.

Dedicação, caráter e competên-

cia. Com essas três palavras, o re-

cém-empossado destacou a liderança 

passada da SOMERJ, que promoveu, 

durante o período, congressos, reu-

niões e eventos de cunho científico, 

mas sem deixar de lado o “espaço 

para a confraternização social”. So-

bre os valores éticos e humanos dis-

pensados a ele no seu dia a dia na 

SOMERJ, Dr. Benjamin foi categórico 

sobre a tônica de sua gestão. “Espero 

que esses valores, tão caros, sejam a 

base para que possamos empreender 

projetos, disseminar ideias e estimular 

novas lideranças”, refletiu.  

Ao ressaltar o momento crítico en-

frentado pela saúde pública do Esta-

do, Benjamin lembrou o ato de repú-

dio da SOMERJ contra a afirmativa do 

Ministro da Saúde de que “o médico 

precisa parar de fingir que trabalha”. 

Ele também destacou a pressão vivida 

pela medicina privada frente às opera-

doras de planos de assistência à saúde 

e reafirmou o apoio incondicional da 

entidade às cooperativas de trabalho 

médico, estabelecendo parâmetros de 

remuneração satisfatórios e a prática 

de uma medicina ética, eficiente e pra-

zerosa. Na ocasião ele anunciou tam-

bém a interação com as Sociedades 

de Especialidades, através da ativação 

do Conselho de Especialidades.

Estiveram presentes à solenida-

de de posse o presidente do Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões, Savino Gas-

parini; presidente do CREMERJ, Dr. 

Nelson Nahon; representante da Uni-

med Rio, Dra. Kátia Bello; presidente 

da FENAM, Dr. Jorge Darze, e vários 

presidentes de associações filiadas. A 

solenidade foi encerrada com um co-

quetel no restaurante Scotton, no pró-

prio Centro Empresarial. 

O Dr. Benjamin juntamente com membros da diretoria.  Dr. José Ramon Varela Blanco, ex-presidente 
da SOMERJ, Dr. Benjamin Baptista de 
Almeida, presidente empossado e Dr. Nelson 
Nahon, presidente do CREMERJ.
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Notícias

Filiadas da SOMERJ 
realizam eleições

 Em 2017 foram realizadas eleições 

para a diretoria de algumas filiadas da SO-

MERJ: na Associação Médica Fluminense 

foi eleita a Dra. Zelina Maria Caldeira; na 

Associação Médica da Região dos Lagos 

foi eleito o Dr. Luiz Waldir Belo Macha-

do; na SOMEDUC - Associação Médica 

de Duque de Caxias o novo presidente é 

o Dr. Sílvio Roberto da Costa Júnior; na 

Associação Médica de Macaé a Dra Ro-

zane Soraya Alves de Lacerda assumiu a 

presidência; na ASSOMERO - Associação 

Médica de Rio das Ostras, foi eleita a Dra. 

Valéria Regina de Lima Ramalho Servino; 

na Associação Médica de Nova Iguaçu foi 

eleito o Dr. José Roberto Pinto Barbosa; 

na Sociedade de Medicina e Cirurgia do 

Rio de Janeiro assumiu a presidência o Dr. 

Jorge Farha. A Sociedade Fluminense de 

Medicina e Cirurgia (Campos) e a Asso-

ciação Médica do Noroeste Fluminense 

(Itaperuna) reelegeram respectivamente a 

Dra. Vanda Terezinha Vasconcelos e o Dr. 

Samaene Vinhosa Simão. A diretoria da 

SOMERJ faz votos de sucesso nas admi-

nistrações que ora se iniciam.

"Gostaria de parabenizar o 
editorial do Dr. Makhoul Mou-
ssallem 'De SemiDeus à Geni' 
no qual reflete com fidelidade a 
evolução da situação do médi-
co nestes tempos atuais"

Dr. Benito Petraglia  

Cartas dos 
Leitores
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Notícias
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Informe

Médico, já fez seu planejamento
estratégico para o ano de 2018? 

Para uma cultura empresarial seja de seu 
consultório, clínica médica ou hospital, Implan-
te os Cinco “R”,  conjugação de cinco verbos:  
“Resgatar”, “Reforçar”, “Retirar”, “Reciclar” e 
“Renovar”. 

“Resgatar” está ligado à recuperação 
de pacientes que não mais voltaram, deixan-
do de gerar receita e não foi percebido.  O 
paciente é a pessoa mais importante de seu 
empreendimento, faça um bom pós- atendi-
mento, superando suas expectativas, só assim 
o fidelizará.

O sucesso, às vezes cria um pouco de 
vaidade. Por isso, é preciso “Reforçar” a sim-
plicidade e a perseverança em todo seu rela-
cionamento com os pacientes, fornecedores, 
colaboradores, planos de saúde e outros.

 “Retirar” tudo que impeça de incorpo-
rar a cultura de fazer a coisa certa, junto com 
seus colaboradores, para que o paciente se 
sinta único, importante, confiante no seu aten-
dimento médico. 

Verbo “Reciclar”, é possível atualizar co-
nhecimentos para obter melhores resultados. 

O “Renovar” é no sentido de melhorar 
o que já existe, procurando um novo visual. 
Significa a busca contínua pela inovação.

Esses cinco “R” são fundamentais para re-
forçar a competitividade, ajudar a perpetuar o 
sucesso do negócio e sua cultura empresarial. 

Após estabelecer sua cultura empresarial, 
é importante um planejamento tributário eficaz 
como ferramenta para redução de impostos, 
que interfere na vida econômica, financeira e 
social da empresa.

O ano novo se aproxima, é o momento 
de se fazer a opção para o regime tributário 

para 2018.  Faça estudos comparativos entre o 
lucro presumido, real, e simples nacional.  

Lucro Presumido -   é uma forma de tribu-
tação simplificada do IRPJ e CSLL na qual os 
impostos são calculados com base em um 
percentual presumido  sobre as   receitas de 
serviços, que podem ser uma base de presun-
ção de  8% ou 32%.  Além dos hospitais, toda 
especialidade médica que demande um custo 
diferenciado das simples consultas, poderá ser 
reconhecido seu direito em utilizar a base de 
cálculo reduzida.  Fale com seu contador.

Lucro Real – é um regime de tributação que 
os impostos IRPJ  e a CSLL são apurados a partir 
do lucro real que a empresa obteve no pe-
ríodo. É o lucro líquido do período, apurado 
com observância das normas das legislações 
comercial e societária, ajustado pelas adições, 
exclusões ou compensações prescritas pela 
legislação do Imposto de Renda.

Simples Nacional - é um regime tributário 
diferenciado, simplificado e favorecido  apli-

cável às microempresas e às empresas de pe-
queno porte.

O objetivo é o recolhimento único de ar-
recadação, ficando assim mais fácil, rápido, ágil 
e menos burocrático.   Para efeito da determi-
nação da alíquota, o devedor irá utilizar a re-
ceita bruta acumulada nos 12 meses anteriores 
ao do período de apuração. Já o valor devido 
mensalmente será o resultante da aplicação da 
alíquota correspondente sobre a receita bruta 
mensal auferida.

Atualmente o mercado de trabalho, além 
de ser extremamente competitivo e dinâmico, 
tem um custo muito elevado, principalmente 
para as empresas brasileiras. Reduzir custos e 
despesas é indispensável para a vida de uma 
empresa.

O planejamento tributário é uma ferra-
menta de diferenciação para assegurar a com-
petitividade e constitui uma forma preventiva e 
legítima de economia na carga tributária, onde 
através de lacunas na lei pode-se buscar alter-
nativas para dedução de impostos e tomadas 
de decisões, que refletem positivamente nos 
resultados da empresa.
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