COMUNICAÇÃO INTERNA 48/2004
2ª Quinzena de março de 2004
1 – Movimento Sindical Médico – A CMB (Confederação Médica Brasileira) e a
FENAM (Federação Nacional dos Médicos) realizaram reunião no dia 20, em
Brasília, para dar continuidade às discussões sobre a unificação do movimento
sindical médico. O principal assunto em pauta foi a análise da proposta do
Estatuto para a entidade unificada, atendendo as convicções dos dois
segmentos. A convergência de opiniões foi excelente (próximo dos 95%),
restando apenas alguns pontos a serem acordados, o que certamente
ocorrerá na reunião já marcada para o dia 17 de abril, no Recife. É intenção
das duas emtidades promover a
eleição da Diretoria
Executiva
Unificada ainda neste primeiro
semestre, com mandato de
02 anos e composição paritária.
Quem quer ser forte não pode
permanecer
dividido.
Representando
o
SIMESC
estavam os Drs. Cyro Soncini,
Presidente,
e Vanio Lisboa,
Tesoureiro, também Diretores da
Federação Médica Sul Brasileira.

2 - CBHPM – A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos da
Câmara de Vereadores de Florianópolis promoveu, no dia 25, audiência pública
para discutir com entidades médicas e operadoras de Planos de Saúde a
implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos). Segundo o presidente da Comissão, vereador Gean Loureiro, a
intenção é agir preventivamente para evitar a suspensão do atendimento médico
ao público que possui Plano de Saúde. Estiveram presentes os seguintes órgãos
e entidades: SIMESC, ACM, CREMESC, ASESC, UNIMED/Florianópolis,
PROCON, Ministério Público, ANS e Operadoras de Planos de Saúde.
Representando o Sindicato estavam os Drs. Cyro Soncini, Presidente, César
Ferraresi, Vice-Presidente e Odi Oleiniscki, Diretor de Apoio ao Graduando em
Medicina.
3 – BR 101 - A marcha de 350 quilômetros entre Osório, no Rio Grande do Sul, e
Palhoça, em Santa Catarina, feita por moradores de 24 municípios que fazem
parte desse trecho, reivindicando o início dos trabalhos de duplicação da BR-101
Sul, tem o total apoio do SIMESC. A caminhada começou no dia 10 de março,
com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para o risco de transitar na
rodovia e pressionar o governo federal a executar a obra, e terminou na sextafeira, dia 02 de abril. O Sindicato entende que a obra de duplicação é de suma
importância para a população em geral, devido aos graves acidentes ocorridos,
com inúmeros casos de feridos e altos índices de mortes em função do excesso
de carros transitando naquela rodovia.

4 - Reunião Sindical em Tubarão – O SIMESC realizou reunião sindical em
Tubarão no dia 29, quando foram discutidas, principalmente, questões como
sobreaviso remunerado e CBHPM. Dr. Cyro Soncini, Presidente do SIMESC, abriu
a reunião falando sobre a importância de aumentar o número de filiados como
condição para o fortalecimento do Sindicato. Também sugeriu a parceira com as
demais entidades médicas da região. Dr. Vânio Lisboa, Tesoureiro da entidade,
falou sobre o repasse financeiro feito às Diretorias Regionais e explicou porque o
SIMESC não cobra o Imposto Sindical. Já o Dr. César Ferraresi, Vice-Presidente do
Sindicato, relatou aos médicos presentes como estão os trabalhos da Comissão de
Mobilização para Implantação da CBHPM do COSEMESC, da qual faz parte. Ele
explicou como funciona a Classificação e falou sobre as negociações que estão
sendo feitas com as operadoras de Planos de Saúde e os Sistemas UNIMED e
UNIDAS. O assunto sobreaviso remunerado chamou a atenção dos médicos, que
queriam saber como funcionava o pagamento do benefício pelo estado. Dr. Cyro
citou as lutas de Xanxerê, Timbó, Rio do Sul e Brusque, lembrando que algumas
foram mais fáceis, outras muito difíceis, porém, “hoje o sobreaviso já é uma
realidade em Santa Catarina, ainda que em poucas comunidades”, ressaltou. O
Assessor Jurídico do SIMESC, Dr. Luis Cláudio Fritzen aproveitou a oportunidade
para esclarecer algumas dúvidas dos médicos da região. Além dos médicos de
Tubarão, a reunião contou a presença de representante do município de Armazém.
A reunião foi organizada pelo Dr. Akilson Ruano Machado, Presidente Regional de
Tubarão. Estavam presentes pelo SIMESC, além dos Drs. Cyro, Vanio e César, os
Drs. João Pedro Carreirão Neto, Secretário Geral, e Franz Willi Cruz, Diretor de
Imprensa e Divulgação.

De bem com o Leão
O QUE O CONTRIBUINTE DEVE DECLARAR NA FICHA DE
BENS
E DIREITOS DA SUA DECLARAÇÃO?

- Imóveis, veículos automotores, embarcações, aeronaves, independentemente
do
valor
de
aquisição.
- Bens móveis e direitos de valor de aquisição unitário igual ou superior a R$
5.000,00.
- Saldos de conta corrente bancária, caderneta de poupança e demais
aplicações financeiras, de valor individual superior a R$ 140,00 em 31/12/2003.
- Conjunto de ações, quotas ou quinhão de capital de umamesma empresa,
negociadas ou não em bolsa de valores, e de ouro, ativo financeiro, cujo
valor de aquisição unitário seja igual ou superior a R$ 1.000,00.
O QUE O CONTRIBUINTE ESTÁ DISPENSADO DE INCLUIR NA FICHA DE
DÍVIDAS
E
ÔNUS
REAIS
DA
SUA
DECLARAÇÃO?
- valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 em 31 de dezembro de 2003.
- financiamentos do SFH (Sistema Financeiro de Habitação) ou sujeitos às
mesmas
condições;
bens
adquiridos
por
consórcio;

- atividade rural.
Faça sua declaração no SIMESC

