COMUNICAÇÃO INTERNA 46/2004
1ª e 20 de fevereiro de 2004
1 - Reuniões Regionais - O SIMESC realizou três reuniões sindicais nos dias 05 e 06 em Chapecó,
São Miguel D’Oeste e Curitibanos. Nas reuniões o Dr. Cyro Soncini, Presidente do Sindicato, fez
um relato sobre as atividades realizadas durante o ano passado e as perspectivas de luta para
2004. Dr. Vanio Lisboa, Tesoureiro, falou sobre o repasse às Regionais e explicou a decisão do
SIMESC de não cobrar o Imposto Sindical. Já o Dr. Odi Oleiniscki, contou como está o trabalho da
comissão do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina) formada para discutir a implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos), da qual faz parte. Em Chapecó, os principais questionamentos foram
sobre o pagamento de impostos e o exercício ilegal da Medicina. A reunião contou com a
presença de vários médicos de Maravilha, que também puderam esclarecer suas dúvidas. Os
principais problemas enfrentados pelos médicos da região de São Miguel D’Oeste são o não
pagamento do sobreaviso, o atraso no pagamento das AIHs e a retenção dos honorários. Os
médicos aproveitaram a presença dos diretores do Sindicato para fazer uma visita à direção do
Hospital São Miguel, a fim de mostrar que o SIMESC está presente na luta dos médicos da região.
Em Curitibanos, onde ainda não existe Diretoria Regional, o Dr. Levy Silva Junior, presidente da
UNIMED da região, organizou a reunião para que os médicos pudessem conhecer a diretoria e
saber como funcionam os serviços prestados pelo Sindicato, além de esclarecer dúvidas
profissionais. Dr. Vanio aproveitou a oportunidade para convidá-los a constituir uma Diretoria
Regional. O advogado do SIMESC, Dr. Luís Cláudio Fritzen, presente nas três reuniões,
esclareceu as dúvidas jurídicas dos médicos e colocou-se à disposição. Na oportunidade, o Dr.
Cyro Soncini convidou a todos para participarem do VII FEMESC (Fórum das Entidades Médicas
do Estado de Santa Catarina), que acontecerá nos dias 04 e 05 de junho, em Jaraguá do Sul.
Além dos Assessores Jurídico e de Imprensa e dos diretores do Sindicato – Drs. Cyro, Vanio, Odi
e Zulma Carpes -, participaram das reuniões em suas regiões os Diretores Regionais de Chapecó
– Drs. Gerson Zanusso e Auney Couto, o DR de Xanxerê, Dr. Luis Felipe Diniz Fagundes; os DRs
de São Miguel D’Oeste – Drs. Gerson Weissheimer, Cláudio Graciolli e Miguel Neme Neto, além
do ex-diretor Dr. Ênio Roberto Lopes.
2 – Unificação do Movimento Sindical Médico - A FENAM (Federação Nacional dos Médicos) e a
CMB (Confederação Médica Brasileira) já começaram a definir o modelo de estatuto da entidade
unificada, que será apresentado durante o congresso marcado para os dias 22, 23 e 24 de abril,
organizado pelas duas entidades. Com a unificação nascerá a FENAM/CMB (Federação Nacional
dos Médicos - Central Médica Brasileira). Entre os pontos principais do modelo de estatuto está a
escolha de uma diretoria única, com mandato de dois anos, e cujos 14 membros efetivos e cinco
suplentes, bem como o conselho fiscal, serão eleitos por voto direto pelo congresso. Haverá
rodízio regional nos mandatos e a primeira eleição deverá ocorrer já em junho deste ano. Será
escolhida uma diretoria de transição, que comandará a entidade após a unificação, composta por
50% dos membros indicados pela atual executiva da FENAM e 50% pelos atuais dirigentes da
CMB. Na segunda quinzena de março, presidentes e diretores da FENAM e CMB voltam a se
reunir para acertar mais alguns detalhes da unificação, que tem como objetivo principal fortalecer
o movimento médico sindical no país.
3 - Greve dos médicos peritos – A greve nacional dos médicos peritos do INSS, que iniciou no dia
03 de dezembro de 2003 e durou 72 dias, encerrou vitoriosa, no último dia 12. Os médicos peritos
decidiram aceitar as condições do Governo Federal e aguardar a publicação da Medida Provisória
o
(n 166, 18.02.04 – DOU 19.02.04) que oficializa o atendimento de algumas exigências da
categoria. Entre elas, a realização de concurso para a contratação de três mil médicos, o fim da
terceirização do trabalho em um prazo de dois anos e reposições salariais que variam de 61% a
94% até o fim de 2006. Os médicos que trabalham 40 horas semanais vão receber R$ 3,7 mil até
dezembro de 2004 - hoje o piso é de aproximadamente R$ 1,3 mil. O Governo prometeu, ainda,
que o teto da categoria passará a ser de R$ 7 mil até o ano de 2006. Essa foi uma das mais
importantes greves da categoria médica dos últimos 20 anos. Os peritos do INSS conseguiram,
também, a não punição dos grevistas (inclusive credenciados), a reposição dos valores
bloqueados e o retorno dos GBENINs eventualmente substituídos durante a greve. O SIMESC

parabeniza os Médicos Peritos.
4 – VII FEMESC – Já está marcado para os dias 04 e 05 de junho o VII FEMESC (Fórum das
Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), que será realizado em Jaraguá do Sul. O
FEMESC é uma promoção do COSEMESC, que acontece todo ano e tem como objetivo discutir
questões inerentes à profissão médica. Este ano o evento está sob a coordenação do CREMESC
(Conselho Regional de Medicina) e pretende debater os seguintes assuntos: Ato Médico;
Valorização da Remuneração Médica – Implementação da CBHPM; e Educação Médica –
Perspectivas Futuras. A Comissão Organizadora do VII FEMESC é formada por dois representes
de cada entidade que compõe o COSEMESC (SIMESC, CREMESC e ACM). Pelo SIMESC estão
participando da Comissão os Drs. Leopoldo Back e Zulma Carpes.

De bem com o Leão
Livro Caixa
Faça você mesmo
1 - abra seu navegador preferido e faça sua
conexão na Internet;
2 - digite www.receita.fazenda.gov.br;
3 - clique em download
3.a - clique em “Programas Pessoa Física”
3.b - clique em “Carnê Leão 2003”;
3.c - clique em “Leão 2003.exe” (879Kb);
3.d - clique em “Guardar”;
3.e - clique em “Salvar”.
4 - Feche tudo:
Na Área de Trabalho será criado um atalho
com o nome de “Carnê Leão 2003” – clique
nele;
5 - Serão abertas algumas janelas – siga as
instruções conforme sua preferência;
6 - na janela “Imposto de Renda – Carnê Leão
2003” clique em “NOVO”;
7 - clique em “NÃO” na nova janela;
8 - digite seu CPF e Nome – clique em “OK”;
9 - siga as instruções da tela;
10 - preencha sua identificação;

11 - clique em “Livro Caixa – Escrituração”;
Muito bem – você está quase lá
Não inicie ainda sua escrituração.
12 - vá até o menu “Ferramentas” e abra a
“barra de rolagem”;
12.a - clique em “Alterar Plano de Contas do
Livro Caixa”;
12.b - clique “Sim”;
Leia com atenção o plano de contas. Veja as
Despesas Dedutíveis e Despesas Não
Dedutíveis. Algumas despesas são dedutíveis
e você pode ingressar em campo – Internet,
se você usa para receber resultados de
exames ou autorização de consulta em
exames etc;
13 - clique em “Incluir”;
13.a - digite Internet do Consultório
Observe que você pode mudar o nome de
alguma conta se assim lhe agradar;
14 - as despesas com CRM e Sindicato
podem ser deduzidas no item 4.004 do seu
Plano de Contas;
15 - guarde todos os comprovantes de
pagamento.

Faça sua declaração no SIMESC!

