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1ª e 2ª Quinzena de agosto de 2005
SIMESC realiza três Reuniões Sindicais em agosto
Porto União e União da Vitória - Diretores do SIMESC reuniram-se com médicos da região de Porto União/SC e
União da Vitória/PR, no dia 06, quando foram discutidas, principalmente, as questões de divisa - atendimento aos
pacientes do PR e SC e inscrição nos CRMs dos dois Estados. O SIMESC defende que o CFM (Conselho Federal de
Medicina) desobrigue os médicos de pagarem duplamente os seus registros no Conselho.
A reunião foi aberta com a palestra “Cirurgia Videoendoscópica” proferida pelo médico Antônio Cury, de Curitiba.
Participaram do encontro, cerca de 30 médicos, entre eles, o Presidente da Associação Médica Porto União da
Vitória, Dr. Plínio Jakimiu, o Delegado do CREMESC (Conselho Regional de Medicina de SC), Dr. Ayrton Martins, o
Presidente da ACM (Associação Catarinense de Medicina), Dr. Viriato Cunha, e os Diretores do SIMESC, Drs. Cyro
Soncini, César Ferraresi, Zulma Carpes e Franz Willi Cruz. Ficou explícita a possibilidade de criação de uma Diretoria
do SIMESC na região.
São Bento do Sul - A reunião com os médicos de São Bento do Sul ocorreu no dia 11, quando foram tratados
principalmente dois assuntos: a criação de uma Diretoria Regional e a situação dos profissionais que atuam na
Prefeitura, a qual passou a exigir, a partir do dia 1º de agosto, uma série de atitudes dos seus contratados. Entre as
exigências, está o cumprimento do horário, já que o Ministério Público instaurou inquérito civil, em maio de 2004, para
verificar se os médicos e odontólogos estão cumprindo a carga horária para a qual foram contratados.
O Presidente do SIMESC, Dr. Cyro Soncini, orientou os médicos a dialogarem com a Prefeitura, a exemplo de outros
municípios e lembrou a importância de uma negociação feita de forma coletiva. O Vice-Presidente do Sindicato, Dr.
César Ferraresi, ressaltou que ter um Diretor Técnico para tratar da questão ajudará na negociação.
Também ficaram acertados os últimos detalhes para a criação da nova Diretoria Regional. Representaram o SIMESC,
os Drs. Cyro e Eliane Soncini e César Ferraresi.
Jaraguá do Sul - Em Jaraguá do Sul a reunião foi realizada no dia 18. Os médicos da região mostraram disposição
para lutar pela implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos). Segundo
eles, a operadora União Saúde e a Cooperativa Médica são os principais objetivos neste segundo semestre. Além
disso, os anestesiologistas da região estão discutindo formas de mobilização por melhor remuneração no
atendimento pelo SUS.
O Presidente do SIMESC fez um resumo da situação da CBHPM no Estado e falou sobre a prorrogação do contrato
do Governo Estadual com a UNISANTA. Ele citou as experiências de lutas da categoria em outras regiões do Estado
(plantões/sobreaviso), como Rio do Sul, Brusque e Itajaí, a fim de incentivar os médicos de Jaraguá a se manterem
unidos. O Tesoureiro do Sindicato, Dr. Vanio Lisboa, afirmou que "é preciso caminhar juntos e ter atitudes". Dr. João
Pedro Carreirão Neto, Secretário Geral, falou sobre a importância de criar o COSEMESC local para que as três
entidades médicas (Sindicato, Conselho e Associação) lutem lado-a-lado com o médico.
Nessa reunião o SIMESC estava representado pelos Drs. Cyro, Vanio, João Pedro e Anamar Brancher, além do
Diretor Regional, Dr. Maxwell Oliveira. Pela Associação Médica local, estava o Dr. Alexandre Schlabendorff.
1- Reunião da Federação Médica Sul Brasileira
A FMSB (Federação Médica Sul Brasileira) reuniu-se nos dias 05 e 06, em Gramado/RS, quando foram discutidos
assuntos relacionados à profissão, entre eles a revalidação de títulos de especialistas e de diplomas estrangeiros,
ensino médico, Ato Médico, CBHPM, Exame de Ordem, responsabilidade civil do médico e PCCS do SUS.
A Conferência de abertura foi sobre “Consórcios Intermunicipais de Saúde” e contou com a participação dos
Sindicatos Médicos filiados à Federação – SIMESC (Santa Catarina), SIMERS (Rio Grande do Sul), SIMEPAR
(Paraná), SIMERSUL (Criciúma), Sindicatos de Caxias do Sul e Novo Hamburgo, e também dos Delegados
Regionais do SIMERS.
Foi definido que a próxima reunião da FMSB será nos dias 28 e 29 de outubro, em Criciúma, cidade sede do
SIMERSUL. Estavam representando o SIMESC, os Drs. Vanio Lisboa e Leopoldo Back.
2 - ACMFC visita SIMESC
O SIMESC recebeu, no dia 08, em sua sede, a visita de três representantes da ACMFC (Associação Catarinense de
Medicina de Família e Comunidade), que foram buscar apoio na luta pelos direitos do segmento e discutir questões
referentes ao PSF/PMF (Programa Saúde da Família da Prefeitura Municipal de Florianópolis). Os representantes da
Associação, Ricardo Camargo Vieira, Nulvio Lermer Junior e Flávia Henrique, na oportunidade, convidaram o
Sindicato para participar do 1º Congresso Catarinense de Medicina de Família e Comunidade, marcado para os dias
24 a 26 de novembro deste ano, na sede da ACM (Associação Catarinense de Medicina), em Florianópolis. Mais
informações sobre o evento, você encontra no site da Associação: www.acmfc.org.br.

SIMESC cria mais duas Diretorias Regionais
Os médicos sindicalizados, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária no dia 26, em Lages, aprovaram a
criação de duas novas Diretorias Regionais: São Bento do Sul e Centro Oeste, que abrange, entre outros
municípios, Curitibanos e Campos Novos. Com essas homologações, o SIMESC passa a ter 21 Diretorias
Regionais. Também foram nomeados os novos Diretores do Sindicato, até que sejam realizadas as eleições
gerais do SIMESC, em 2006.
Os Diretores Regionais de São Bento do Sul são: Dra. Iara Machado Marasciulo, Presidente; Dra. Maria da
Conceição Lourenço Azedo, Tesoureira; e Dr. Ubirajara de Lima e Silva, Secretário. Os Diretores da DR do Centro
Oeste são: Gilmar Kruker, Presidente; Auredy Antônio Sella Aguiar, Tesoureiro; e Jonas Natalício de Lima
Medeiros, Secretário.
Foram homologados os nomes dos Diretores para substituir aqueles que renunciaram. A Dra. Eliana Nunes, que
ocupava o cargo de Diretora de Relações Intersindicais, passou para a Diretoria de Apoio ao Pós-Graduando, em
substituição ao Dr. Alvin Laemmel. Em seu lugar ficou o Dr. João Batista Bonnassis Junior. Assumiram as
Diretorias Regionais de Blumenau, Joinville e Xanxerê, respectivamente, os Drs. Geraldo Alves da Silva
(Secretário), Suzana Maria Menezes de Almeida (Secretária) e Flávio Filappi (Secretário). Foram também
homologados os Diretores Regionais de Mafra: Dr. Gabriel Kubis, Presidente; Dr. Norberto Rauen, Tesoureiro e
Dra. Carla Chueiry de Moraes de Luca, Secretária.
A Assembléia deliberou, ainda, por pequenas alterações estatutárias, a fim de facilitar e melhorar a organização e
o desempenho da entidade. Além disso, foram aprovados os desligamentos dos médicos inadimplentes com o
Sindicato há mais de doze meses, conforme prevê o Estatuto.
Reunião da Diretoria Plena
No sábado, dia 27, foi realizada a Reunião da Diretoria Plena do SIMESC, quando os representantes das
Diretorias Regionais presentes puderam expor a situação dos médicos em cada região. Na oportunidade, o
Secretário Geral do Sindicato, Dr. João Pedro Carreirão Neto, apresentou um histórico sobre os 15 anos do SUS
(Sistema Único de Saúde). Discorreu e debateu com todos o funcionamento do Sistema, sua organização,
planejamento, orçamento e gestão.
O Tesoureiro do SIMESC, Dr. Vanio Lisboa lembrou a todos os presentes a necessidade de apresentar a
Prestação de Contas e o Relatório das Atividades de 2005 de cada Diretoria Regional na Assembléia Geral
Ordinária, já marcada para o dia 09 de dezembro.

