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VI FEMESC
1. VI Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina: Médicos catarinenses passaram o
dia 17, em Laguna, debatendo questões referentes à profissão, no VI FEMESC (Fórum das
Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina). Direitos do Médico e PSF (Programa de
Saúde da Família) foram os principais temas do evento promovido pelo COSEMESC
(Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), sob a
coordenação da ACM (Associação Catarinense de Medicina). A Conferência de abertura,
realizada no dia 16, à noite, foi proferida pelo médico e ex-senador, Dr. Geraldo Althoff, que
falou sobre a importância da representatividade do médico nas diversas esferas políticas do
país e o seu trabalho no Senado em busca de mais benefícios para a categoria e para a
Saúde no Brasil – especialmente na aprovação da Lei do Ato Médico. Na primeira mesa
redonda, coordenada pelo Dr. Leopoldo Back, 1º Secretário do Sindicato, e secretariada
pelo Presidente Regional de Laguna, Dr. Airton dos Anjos de Moraes, foi debatido o tema
“Direitos do Médico”. Participaram da mesa os Drs. Wanderley Marques Bernardo (Projeto
Diretrizes), Wilmar de Athayde Gerent (Direitos Éticos) e a Dra. Lucila M. dos Santos
Cardoso, Assessora Previdenciária do SIMESC. Ela fez uma explanação sobre os direitos
previdenciários dos médicos e as mudanças na Previdência ocorridas no governo passado e
as propostas pelo atual. O segundo tema do dia – PSF -, contou com a participação do Dr.
João Pedro Carreirão Neto, Secretário Geral do SIMESC, que falou sobre a questão
trabalhista dentro desse Programa. O Secretário da Saúde, Dr. Fernando Coruja Agustini,
apesar de ter confirmado presença, não pôde comparecer ao evento para falar sobre a
posição da Secretaria com relação ao PSF e, por isso, mandou um representante que se
limitou a fazer uma exposição sobre o funcionamento do Programa no Estado. Completou a
mesa o Dr. Genoir Simoni, Vice-presidente ACM, falando a respeito da qualificação do
médico no PSF. No início da tarde, Dr. Remaclo Fischer Junior, Vice-Presidente da AMB
(Associação Médica Brasileira) Região Sul, fez uma conferência sobre “Políticas de
Implantação da Lista Hierarquizada de Honorários e Procedimentos Médicos”. A Plenária
final foi o último passo do Fórum, que definiu a Carta de Laguna – em breve estará
publicada na home-page e no BM -, com as proposições, recomendações e
direcionamentos das ações do COSEMESC para os próximos doze meses, deliberadas
pelos médicos durante este VI Fórum. Ficou definido, ainda que o VII FEMESC será
realizado em Jaraguá do Sul. Na oportunidade, como em todos os anos, foi transmitida a
coordenação do COSEMESC, atualmente nas mãos do Dr. Viriato Cunha, presidente da
ACM, para o Dr. Newton Mota, presidente do CREMESC, que será o responsável pela
organização do próximo evento, previsto para o segundo trimestre de 2004. O SIMESC teve
uma grande participação no VI FEMESC. Doze diretores da Executiva estiveram presentes
no evento, além de representantes de 11 Diretorias Regionais (de um total de 15) e outros
sindicalistas, fazendo com que nossa comitiva alcançasse número superior a 30
sindicalistas.
2. Movimento Médico em Rio do Sul – Conforme havia sido deliberado em Assembléia
Regional Extraordinária, realizada no dia 29 de abril, em Rio do Sul, SIMESC e ACM enviaram
comunicado às autoridades da região – Ministério Público, Prefeito de Rio do Sul, Secretário da
Saúde e Conselho de Saúde de Rio do Sul, Prefeitos e Secretários de Saúde da região, dentre
outros, sobre a decisão dos médicos que atuam no Hospital Regional Alto Vale, de paralisarem
as atividades de sobreaviso a partir das 19 horas do dia 09 de junho de 2003. A razão desta
tomada de posição por parte dos médicos deveu-se ao não cumprimento do compromisso
firmado pela FUSAVI (Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí) e pelo HRAV de remunerar
esta modalidade de trabalho médico. Também foi distribuída, pelos médicos de Rio do Sul,
carta aberta à população explicando o porque desse impasse. Além disso, foi agendada para o
dia 02 de junho uma reunião com a direção da FUSAVI, a fim de negociar o pagamento do
sobreaviso e, conseqüentemente, evitar a paralisação do dia 09. Participarão desta reunião,
além do SIMESC, ACM, CREMESC e autoridades da região do Alto Vale.

Mantenha-se informado acessando a home-page do SIMESC.
3. ENEM – Os diretores do SIMESC, Drs. Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto e Leopoldo
Back, participaram, nos dias 28, 29 e 30, em Brasília, do X ENEM (Encontro Nacional das
Entidades Médicas). Os principais assuntos discutidos durante esses três dias foram: Ato
Médico, Programa de Saúde da Família, Plano de Carreira, Cargos e Salários para o
Médico, Escolas Médicas e Política de Implantação do Rol de Procedimentos. Leia mais
detalhes sobre este assunto no Boletim Médico 101, que será publicado no mês de junho.
4. Filiações em Xanxerê e Canoinhas - A exemplo de Videira, as UNIMEDs de Xanxerê e
Canoinhas fizeram uma campanha de conscientização com os médicos das regiões sobre
importância e as vantagens de filiarem-se ao Sindicato. O resultado dessa campanha foi
filiação em massa. O SIMESC agora conta com 68 filiados em Xanxerê e 41 em Canoinhas.
5. Serviços UNICRED – A UNICRED Florianópolis – Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Médicos e Profissionais da Saúde da Grande Florianópolis - oferece diversos
serviços para o médico. Além da conta corrente, que pode ser Personal ou Corporativa,
existem os investimentos, como o UNICRED Poupe Consulta, o Programado, o Progressivo e o
Premium. Também oferece créditos familiares, profissionais e empresariais. Ainda tem os
serviços especiais e o UNICRED via Internet 24 horas. Para maiores informações, é só acessar
o site da UNICRED Florianópolis: www.unicred-florianopolis.com.br.

