COMUNICAÇÃO INTERNA 32/2003
1ª e 2ª Quinzenas de Abril de 2003

Convite
Nos dias 16 e 17 de maio será realizado, em Laguna, no Ravena Cassino Hotel, o VI
FEMESC (Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina). O evento é promovido
pelo COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina)
sendo este ano coordenado pela ACM. Na sexta-feira, dia 16, a abertura contará com a
participação do Dr. Geraldo Althoff, que fará uma conferência sobre “O Médico e a Política”. A
primeira mesa redonda do sábado, dia 17, que estará sob a coordenação do SIMESC, será
sobre “Direitos do Médico”. A segunda mesa redonda do dia estará sob a coordenação do
CREMESC e terá como tema “Programa de Saúde da Família”. Essa mesa contará com a
participação do Secretário da Saúde, Dr. Fernando Coruja Agustini. No início da tarde de
sábado, Dr. Remaclo Fischer Junior fará uma Mini Conferência sobre a “Lista Hierarquizada” e
logo após será realizada a Plenária Final. Todos os médicos catarinenses estão convidados a
participar do VI FEMESC. Para fazer a inscrição e obter maiores informações, basta entrar em
contato com a ACM
(48 231.0342/e-mail: elizabeth@acm.org.br).
1.

Assembléia de Rio do Sul – Os médicos de Rio do Sul que atuam no Hospital Regional
Alto Vale decidiram, em Assembléia Regional Extraordinária, realizada no dia 29 de abril,
paralisar as atividades do sobreaviso a partir das 19 horas do dia 09 de junho, caso
não haja acordo que garanta a correspondente remuneração. Eles decidiram, ainda, que os
médicos da região que não estavam presentes na Assembléia poderão referendar a
decisão assinando Termo de Concordância com as propostas aprovadas. Conforme foi
relatado ao SIMESC na reunião ocorrida no dia 01 de abril, em Rio do Sul, a Administração
da FUSAVI (Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí) e a Diretora do Hospital
comprometeram-se a efetuar o pagamento do sobreaviso médico, com valores e data
acordados e definidos por escrito. Desnecessário dizer que este compromisso não foi
cumprido. Também ficou definido que será solicitado parecer do CREMESC a respeito
destas decisões, avaliando-as sob o aspecto ético. Além disso, será notificada a FUSAVI e
comunicado aos poderes constituídos da região, como Ministério Público, Prefeitura
Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Prefeituras da Região, entre outros. Na oportunidade, os
médicos de Rio do Sul autorizaram o SIMESC e as entidades envolvidas a mobilizar a
categoria, colher assinaturas no Termo de Concordância, informar opinião pública a
respeito das decisões tomadas, negociar com a FUSAVI e tomar medidas adequadas. A
Assembléia foi conduzida pelo Sindicato, com a presença dos Drs. Cyro Soncini, César
Ferraresi e Vânio Lisboa, e também contou com a participação dos Diretores Regionais,
Drs. Cícero Fernando Stahnke e Oscar Manoel E. Montoya Gómez, o presidente da
Associação Médica de Rio do Sul, Dr. André Marques Vieira, o presidente da ACM, Dr.
Viriato Cunha, além do Diretor Clínico do Hospital, Dr. Celso Delagiustina e o Diretor
Técnico, Dr. Augusto Fey.
O SIMESC conclama os médicos de Rio do Sul e Região a participarem desta luta,
reivindicando direitos merecidos e em defesa da dignidade profissional.

2.

Reunião da Federação Médica Sul Brasileira - A FMSB (Federação Médica Sul
Brasileira) reuniu-se no dia 25, em Curitiba, PR. Dr, Cyro Soncini, presidente da entidade,
coordenou o evento. O representante do SIMERS (Sindicato dos Médicos do RS), Dr.
Luiz Alberto Grossi, falou sobre a situação do movimento dos médicos do RS contra o
exercício ilegal da Medicina. O representante do Sindicato dos Médicos do RJ e diretor da
FENAM, Dr. Agilberto Calaça, aproveitou para comunicar a situação do movimento
grevista no estado, que já dura três meses, pela implantação do PCCS e pagamento do
13º salário de dezembro de 2002. O primeiro ponto de pauta da reunião foi o custeio da
FMSB. O tesoureiro da entidade, Dr. Vanio Lisboa, apresentou proposta, que após ampla

discussão e adaptação pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
foram feitos os relatos das atividades dos Comitês de descentralização dos trabalhos na
luta sindical, da CMB. O presidente da FENAM, Dr. Héder Murari Borba, convidado da
FMSB, aproveitou para falar sobre a unificação do movimento sindical médico. Segundo
ele, a fusão da CMB/FENAM deverá ocorrer em julho de 2004. Outro assunto discutido foi
o ENEM (Encontro Nacional das Entidades Médicas), que ocorrerá no dias 28 a 30 de
maio, em Brasília. Também foi definido um representante da FMSB para ser relator na
mesa redonda do ENEM, sobre Programa de Saúde da Família. Foi eleita a Dra. Betusa
Kramer de Oliveira, do SIMERS. Participaram da reunião, cerca de 40 médicos, incluindose 15 diretores da Federação e representantes de 12 Sindicatos (SC, RS, PR, Criciúma,
Novo Hamburgo, Caxias do Sul, RJ, BA, MG, Niterói, Campinas e Santos). A próxima
reunião da FMSB ficou marcada para julho, em Porto Alegre, RS.
3.

Reunião Sindical de Blumenau - O SIMESC realizou, no dia 09, reunião sindical em
Blumenau. Dr. Cyro Soncini, Presidente da entidade, aproveitou a oportunidade para
convocar os médicos da região a formarem chapas para concorrer nas eleições do
Sindicato e garantir a representação regional na entidade. Ele anunciou que o número de
filiados ao SIMESC, até aquele dia, já chegava a 1.723. Dr. João Pedro Carreirão Neto,
Secretário Geral do Sindicato, reforçou a convocação feita pelo Dr. Cyro e lembrou que a
Comissão Eleitoral foi eleita em AGO no dia 31 de março, obedecendo ao novo Estatuto e
garantindo um processo democrático. Os itens da pauta da reunião foram destacados pelo
Presidente da Diretoria Regional, Dr. Carlos Roberto Seara Filho – falta de pagamento do
plantão e do sobreaviso e repasse do pró-labore, que são problemas enfrentados pelos
médicos da região. “Todo trabalho médico deve ser remunerado”, defendeu Dr. Cyro,
lembrando que o sobreaviso está sendo pago em algumas regiões do estado. Ele orientou,
ainda, que os médicos organizem-se para garantir a conquista desses benefícios. O
advogado do SIMESC, Dr. Luís Cláudio Fritzen aproveitou para esclarecer as dúvidas
sobre os assuntos da pauta. Ao finalizar o encontro, Dr. Cyro falou sobre o exercício ilegal
da Medicina no estado, que é uma das maiores preocupações do Sindicato e é o assunto
de destaque do Boletim Médico nº 100. Participaram da reunião mais de 30 médicos, entre
eles os Diretores Regionais de Blumenau, representantes de Brusque e do Médio Vale, o
Presidente da AMBL (Associação Médica de Blumenau), Dr. Waldemaro José Ferreira; e o
Presidente do CREMESC (Conselho Regional de Medicina), Dr. Newton Mota que, além de
comentar as questões sob a visão conselhal, ressaltou a importância de procurar o
Sindicato para discutir as questões trabalhistas.

4. Reunião na Maternidade Dr. Carlos Corrêa: No dia 03, o SIMESC, representado pelos
Drs. Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto, Odi Oleiniscki, Franz Cruz e Alexandre Vianna,
participou de reunião com o Corpo Clínico da Maternidade Dr. Carlos Corrêa, em Florianópolis,
discutindo assuntos de interesse da categoria e a abertura do Corpo Clínico daquela casa a
novos médicos.

