COMUNICAÇÃO INTERNA 05/2001
2ª Quinzena de Novembro de 2001.

1.

Reunião do COSEMESC em 17/09/2001 – Juntamente com as outras entidades –
CRM e ACM – foi mantida a decisão de concretizar a sede única. Algumas providências
serão tomadas pela ACM em relação à área existente para permitir a aquisição de uma
parte pelo CRM, para que o SIMESC possa também a seguir viabilizar a compra.
Indicados os nomes dos colegas que deverão fazer parte da Comissão Mista de Avaliação
dos Cursos de Medicina do Conselho Estadual de Educação. O representante do SIMESC
será Odi José Oleiniscki. Comentada a ausência do Secretário de Estado da Saúde no
Encontro das Delegacias Regionais do CREMESC realizado em Balneário Camboriú. Dia
do Médico, 18 de outubro – A ACM organizará as comemorações do Dia do Médico,
realizando evento no dia 19/10 (sexta-feira) com a participação do CREMESC e SIMESC.
Regionalização – as três entidades indicarão representantes para analisarem a atual
distribuição das sedes regionais atuais e proporem formas de regionalização conjunta. IV
FEMESC – Por sugestão do SIMESC, serão debatidas, na próxima reunião do
COSEMESC, as decisões contidas na Carta de Blumenau, com objetivo de viabilizá-las.

2.

Reunião com a SES – No exercício da coordenação do COSEMESC, o Sindicato
convida o Secretário de Estado da Saúde para reunião extraordinária para discutir a
seguinte pauta: Remuneração Médica, Condições de Trabalho e Contratações de
Médicos.

3.

INTERSINDICAL de Profissionais Liberais. Foi constituída a Intersindical de
Profissionais Liberais do Estado de Santa Catarina, com a participação do SIMESC,
fortalecendo as ações sindicais comuns.

4.

Greve dos Médicos Residentes – Foi firmado acordo entre os Ministérios da Saúde e
da Educação com a Associação Nacional dos Médicos Residentes, garantindo o reajuste
de 35% a partir de fevereiro de 2002, a elevação imediata do valor da bolsa para R$
1.181,18, reposição da carga horária de comum acordo com os residentes, sem cortes de
bolsa, além de criação de subcomissão para discutir a questão do auxílio-moradia e
demais itens da pauta apresentada. O SIMESC manteve contato com todos os hospitais
que mantêm programas de Residência Médica e apoiou os colegas residentes,
reafirmando que “médicos têm que apoiar médicos“.

FENAM/CMB – O SIMESC mantêm gestões junto às Federações e sindicatos
5.
independentes, insistindo na necessidade de reunificar as entidades, aguardando que as
reuniões conjuntas já agendadas resultem em avanços para a constituição de uma entidade
sindical única.

