COMUNICAÇÃO INTERNA 16/2002
2ª Quinzena de Junho de 2002.
1.

Nova Diretoria Regional – O SIMESC conta com mais uma Diretoria Regional a partir
deste mês. Os médicos da região de Rio do Sul, após reunião realizada com diretores do
Sindicato, decidiram indicar os seus representantes: para vice-presidente, foi escolhido o Dr.
Cícero Fernando Stahnke (Rio do Sul), para Secretário, o Dr. Oscar Manuel Montoya
Gomes (Ibirama), e para Tesoureiro, o Dr. Celomar Strelow (Taió).

2.

Planos de Saúde – O Instituto de Pesquisa Datafolha ouviu a opinião dos médicos
brasileiros sobre os Planos de Saúde. Eles elegeram os piores Planos em cada estado. Em
Santa Catarina a pesquisa datafolha conferiu este título ao Cassi (Banco do Brasil),
Bradesco Saúde e Geap. Dos médicos entrevistados, 93% afirmaram que os Planos
interferem em sua autonomia. Numa avaliação geral dos Planos de Saúde, 44% dos
médicos consideraram péssimos, outros 44% disseram ser regulares, 11% acharam bons e
apenas 1% afirma serem ótimos. Foram realizadas 2.160 entrevistas em todas as regiões
do país, obedecendo a proporcionalidade de atuação na capital e no interior. A pesquisa foi
encomendada pelas entidades médicas nacionais – FENAM (Federação Nacional dos
Médicos), CMB (Confederação Médica Brasileira), CFM (Conselho Federal de Medicina) e
AMB (Associação Médica Brasileira).

3.

VI Jornada das Delegacias do CREMESC – O presidente do SIMESC, Dr. Cyro
Soncini, participou de mesa redonda junto com os presidentes do CREMESC e da ACM, na
Jornada das Delegacias do CREMESC, realizada em Joaçaba, nos dias 21 e 22. Ele falou
sobre Remuneração Médica, Planos de Saúde, SUS, Plantão e Sobreaviso.

4.

Reunião na Maternidade Carmela Dutra – A diretoria do SIMESC reuniu-se, no dia
24, com o corpo clínico da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. Os assuntos em
pauta foram: pró-labore, salários e ações do SIMESC e COSEMESC. Médicos residentes
também estiveram presentes no encontro, que procurou motivar os colegas médicos a
participarem cada vez mais das lutas da categoria.

5.

2ª Semestralidade de 2002 – Já foram enviados aos médicos semestralistas e
residentes os boletos para pagamento da 2ª semestralidade deste ano. A força do Sindicato
está em seus filiados. Portanto, cabe a cada um convidar novos colegas a se unirem nesta
luta, filiando-se e fortalecendo ainda mais o SIMESC.

Reforma Estatutária – Já está disponibilizada no site do SIMESC, a proposta inicial de
reforma estatutária. O SIMESC espera receber contribuições para o aperfeiçoamento da
proposta, possibilitando a adequação do estatuto à atualidade. A diretoria do Sindicato tem
intenção de convocar Assembléia Geral Extraordinária no terceiro trimestre deste ano, para
poder debater e aprovar um novo estatuto para a entidade.

