COMUNICAÇÃO INTERNA 10/2002
2ª Quinzena de março de 2002.
1 - Reuniões Regionais – No dia 19, a Diretoria Executiva do SIMESC, acompanhada das
Assessorias Jurídica e de Imprensa, esteve reunida com os médicos da região de Joinville,
em mais uma reunião sindical. O atual momento do Sindicato, o aumento no número de
filiações, Assessoria Jurídica, Defensoria Médica e sobreaviso remunerado foram alguns dos
assuntos debatidos no encontro. Ficou evidenciado o interesse de todos em ter um assessor
jurídico na região, o que deve ser objeto de debate futuro. Ainda neste mês, o SIMESC
realizou reunião em Balneário Camboriú (dia 06) e Brusque (dia 13), com temática
semelhante e grande interesse por parte dos médicos. Nessas duas regiões foi debatida
também a necessidade de formarem a Diretoria Regional, sem representantes desde a última
eleição.
2 – Reunião com a Diretoria da UNIMED/Fpolis – Ocorreu no dia 20, na sede da Cooperativa
quando o presidente da entidade, Dr. Almir Gentil, fez exposição abrangente sobre a situação
nacional das Operadoras dos Planos de Saúde. Com índices de custos e utilização
crescentes anualmente, arrecadação limitada por normas da Agência Nacional de Saúde e
assédio tributário por conta do ISS e INSS, fica configurado um quadro de contingências com
repercussões preocupantes no presente e futuro das entidades prestadoras de serviços de
assistência à saúde. As questões de remuneração e valorização do ato médico foram
levantadas verificando-se que a educação e responsabilidade cooperativística são fatores
importantes para o aumento da remuneração - fato este, alcançado nesta unidade com
validação em março e abril. Ainda foram considerados os temas inclusão de novos
cooperados e exclusão através de rito de processo ético-administrativo. O SIMESC
esteve presente com nove representantes, além do presidente, Dr. Cyro Soncini, que
também é Coordenador do COSEMESC.
3 - Reunião do COSEMESC com o presidente da Comissão de Saúde da ALESC – Os
presidentes das três entidades que compõem o COSEMESC – Gilberto Crippa, da ACM,
Newton Mota, do CREMESC e Cyro Soncini, do SIMESC – estiveram em audiência com o
Dr. Volnei Morastoni, Deputado Estadual (PT), presidente da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa, no dia 27. Foi reafirmada a intenção da ampla parceria,
por parte das entidades, objetivo também perseguido pelo Deputado Volnei Morastoni. Ao
final do encontro, foi refeito o convite para a participação no V FEMESC, nos dias 24 e 25 de
maio, em Lages, que já está na agenda do presidente da Comissão.
4 - Revisão Estatutária – Prosseguiram, neste mês, os trabalhos da Comissão encarregada
de elaborar uma proposta de alteração no Estatuto do SIMESC, atendendo compromisso de
campanha. Nas palavras do Dr. Leopoldo Back, Coordenador da Comissão, “é necessário
promover ampla revisão do estatuto do SIMESC, visando adequá-lo à realidade de nossa
época, permitindo a estruturação do Novo Sindicato”. No próximo mês, esta proposta será

enviada a todas as Diretorias Regionais do SIMESC, além de ser disponibilizada em
nossa Home Page, permitindo a participação de todos os filiados.

