COMUNICAÇÃO INTERNA 23/2002
1ª Quinzena de outubro de 2002.
1-

Nova Logomarca – O SIMESC agora tem uma nova logomarca, que vai estar presente
em todos os documentos oficiais do Sindicato. A nova logomarca foi escolhida em

reunião de Diretoria Plena, realizada no dia 14 de setembro, em Florianópolis, e teve a
participação de representantes de várias regiões do estado.
2- Reunião da Federação Médica Sul Brasileira – No dia 04 foi realizada, em Florianópolis, a
reunião da Federação Médica Sul Brasileira, fundada oficialmente no dia 13 de junho de
2000, que congrega todos os Sindicatos Médicos da região Sul do país. Os temas
abordados no encontro foram os seguintes: formação da nova diretoria da entidade, cuja
presidência ficou com SC; apoio às ações da CMB/FENAM pela união do movimento
sindical médico brasileiro; e apoio ao movimento do Dia 18 de Outubro – Dia Nacional de
Paralisação do Atendimento aos Piores Planos de Saúde. Estavam presentes
representantes dos Sindicatos Médicos do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Rio
Grande, Caxias do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. O SIMESC compareceu à
reunião com 14 representantes.
3- Reunião do COSEMESC – Na reunião do COSEMESC, ocorrida no dia 09, fizeram parte
da pauta de discussões, assuntos como Escolas Médicas, Paralisação do Dia 18 de
Outubro e Festa do Médico, também no dia 18. Na oportunidade, o professor Gilberto Dias,
da Fundação ESAG, apresentou uma proposta de estudo sobre a remuneração do médico
em SC. A proposta de trabalho de consultoria envolve o desenvolvimento e a
implementação da Pesquisa Salarial, que visa a obtenção de informações e dados que
contribuam para a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos médicos, e
atenda as determinações legais referentes a aspectos contábeis e de responsabilidade
fiscal e financeira impostos por determinação legal ao estado. Ou seja, prevê a coleta de
subsídios para a Campanha Salarial e Plano de Cargos dos Médicos catarinenses. O
COSEMESC está analisando a proposta e deverá emitir parecer até o final do mês.
4- Reunião com Doutorandos da FURB e da UFSC – O SIMESC participou de reunião com
os doutorandos da FURB (Blumenau) e UFSC (Florianópolis), nos dias 07 e 15, dando
seqüência aos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Apoio ao Graduando em Medicina.
Além de apresentar o SIMESC a todos, suas principais funções e prerrogativas, foram
debatidos temas como relações trabalhistas, obrigações advindas do exercício profissional e os
direitos da categoria médica. Por parte dos estudantes os assuntos mais lembrados foram
Residência Médica, Programas de Saúde da Família e Defesa Profissional (Defensoria
Médica). O SIMESC esteve representado pelos médicos Cyro Soncini, João Pedro Carreirão
Neto, Alvin Laemmel e Odi Oleiniscki (Diretor de Apoio ao Graduando em Medicina).

