COMUNICAÇÃO INTERNA14/2002
2ª Quinzena de Maio de 2002.
1.

SIMESC 21 anos – O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina completou,
no dia 25, 21 anos de atividades. Este importante instrumento, agora na maioridade,
reafirma seu compromisso de defesa dos interesses individuais e coletivos dos médicos,
sem discriminações e sectarismo, procurando abraçar toda a categoria. A você, que é
sindicalizado, os nossos parabéns.

2.

Reunião SIMESC – Diretores Clínicos – No dia 20, em Reunião Ordinária, o SIMESC
recebeu Diretores Clínicos e colegas de hospitais da Grande Florianópolis, para debater
questões relativas à remuneração médica e à absurda retenção de parte do pró-labore
devido aos médicos da rede estadual (pagamento abril – ref. Fev/02). Estiveram
representados o Instituto de Cardiologia, os hospitais da Polícia Militar, Florianópolis e
Regional, Maternidade Carlos Corrêa e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, número
inferior ao da última reunião, em 05 de novembro de 2001. Após debate e apresentação
das ações SIMESC/COSEMESC até aquele momento, ficou acordado que o SIMESC
avaliaria quais medidas poderiam ser adotadas em favor dos colegas prejudicados e que
os Diretores Clínicos (convite extensivo aos ausentes) ampliariam esta discussão com os
integrantes dos Corpos Clínicos, inclusive agendando reuniões. O SIMESC e as entidades
que compõem o COSEMESC – ACM/CRM - colocaram-se à disposição para conversar
com os médicos.

3.

Reunião ACM/CRM c/ SES – Neste mesmo dia, às 17 horas, a Associação
Catarinense de Medicina e o Conselho Regional de Medicina, representando o SIMESC,
participaram de reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, nas pessoas dos Srs.
Fábio Botelho, Secretário Adjunto, Ledo Bráulio Leite Jr., Coordenador Estadual de
Assistência à Saúde e Dimas Espíndola, Diretor de Assuntos Hospitalares, tendo com
assunto principal a “retenção do pró-labore”. Neste encontro foi firmado o seguinte
compromisso: a) “não haverá bloqueio, por parte da SES, do pagamento do pró-labore do
mês de maio, ref. Março/02”; b) “a SES apresentará às Entidades Médicas, até o dia 30 de
junho, os resultados da “auditagem” ora em curso”; c) “não havendo irregularidades os
valores bloqueados serão liberados e creditados aos devidos profissionais”. O
COSEMESC permanece atento no encaminhamento desta questão.
4.
V FEMESC – O V Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina,
realizado em Lages nos dias 24 e 25, foi um sucesso. Médicos de todas as regiões
catarinenses fizeram-se presentes, enriquecendo os debates e estabelecendo as Diretrizes
o
COSEMESC 2002/2003. O Boletim Médico n 97 traz informações detalhadas sobre o evento.

