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Comunicado Importante

1

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Conforme anteriormente informado (Comunicação Interna 100 e Boletim

2

Médico 127), o departamento Jurídico do SIMESC está sob responsabilidade

Ações Judiciais

exclusiva do escritório Lopes de Haro e Machado Leal. Todos os sindicalizados
que tiverem processos judiciais em andamento, em qualquer esfera, assistidos
pelo Dr. Luis Cláudio Fritzen, deverão entrar em contato conosco caso
desejarem prosseguir com atendimento exclusivo pelo Sindicato. Tal
providência torna-se necessária tendo em vista as dificuldades encontradas no
substabelecimento (transferência de poder entre os advogados que
representam o processo). Aqueles que decidirem continuar com os serviços do
Dr. Fritzen poderão fazê-lo, desde que às próprias custas - disposição
estatutária.
A Diretoria

Defensoria Médica 24 horas
(gratuito para o médico sindicalizado)

0800 6441060 e (48) 9621 8625
Disponibilizado desde fevereiro, o serviço possibilita ao médico sindicalizado,
contato com o advogado do Sindicato de forma gratuita , a qualquer hora do dia
ou da noite. O profissional está à disposição para orientar o médico sobre como

Sindicato dos Médicos do
Estado de SC

proceder em situações críticas ou incomuns no exercício da Medicina. É
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administrativas, criminais, trabalhistas e cíveis – e a assessoria jurídica seguem

90 - Fpolis/SC - 88015-260

importante lembrar que os serviços usuais da Defensoria Médica – ações
atendimento normal de segunda a quinta-feira, das 14 às 18 horas, na sede do
SIMESC ou de segunda a sexta-feira, no escritório Lopes de Haro e Machado

simesc@simesc.org.br

Para mais informações, acesse www.simesc.org.br ou
entre em contato pelos telefones (48) 3223-1030/1060.
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06 e 7 de maio
Diretoria orienta médicos e estudantes em viagem a Xanxerê, S. Miguel do Oeste e Chapecó
Em São Miguel do Oeste, o tema principal foi a possibilidade de administração do Hospital
Regional do Extremo Oeste por organização social. Na cidade de Xanxerê, tratou-se sobre a
organização interna do Corpo Clínico do Hospital São Paulo. No município de Chapecó,
discutiram-se as perspectivas da aposentadoria especial, insalubridade no exercício da
profissão, sobreaviso e piso salarial da categoria. Para encerrar a passagem pelo Oeste,
membros da diretoria geral e regional do Sindicato ainda se reuniram com acadêmicos da
Unochapecó. Entre os temas, a apresentação do SIMESC e serviços oferecidos.
12 de maio
Prefeitura de São José se compromete em atender acordo de 2009
Os secretários de Administração e de Saúde de São José, Caio Tokarski e Daniela Raquel
Rabelo de Oliveira comprometeram-se a atender o acordo estabelecido no ano passado que
prevê equivalência salarial dos médicos da Estratégia Saúde da Família e especialistas, além da
anistia dos dias parados - sem registro em ficha funcional. Para tal, falta a aprovação final do
prefeito do município, Djalma Vando Berger.
14 e 15 de maio
SIMESC no Pré-ENEM Sul-Sudeste
O vice-presidente e a 1ª Secretária do SIMESC, Vânio Cardoso Lisboa e Zulma Carpes da
Natividade, representaram o Sindicato no Pré-ENEM 2010 das regiões Sul e Sudeste, na cidade
de São Paulo. As atividades centraram-se em três eixos de discussão: formação médica,
mercado de trabalho e SUS e suas políticas. Os participantes relacionaram propostas para
levar ao XII Encontro Nacional das Entidades Médicas, que será realizado de 28 a 30 de julho
deste ano, em Brasília (DF). Segundo a Dra. Zulma, os destaques foram as participações do exministro da Saúde, Dr. Adib Domingos Jatene, do 1º secretário do Conselho Regional de
Medicina de SC, Dr. Vicente Pacheco Oliveira, e do presidente da Associação Nacional dos
Médicos Residentes, Dr. Nivio Lemos Moreira Junior.
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27 de maio
Médicos de Lages terão sobreaviso remunerado
Após oito meses de negociações com a participação do SIMESC, os médicos do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres conquistaram o sobreaviso remunerado e uma completa
reestruturação dos serviços de emergência. O acordo firmado entre a Secretaria Municipal de
Saúde, direções administrativa e clínica do HNSP e Sindicato, garante ainda plantão em quatro
especialidades e a criação de um fundo para as chamadas remuneradas, entre outros.
(matéria completa em www.simesc.org.br). Para o presidente do SIMESC, Dr. Cyro Soncini,
apesar de o acordo ter validade até 5 de outubro, é um avanço para os médicos e toda a
população do Planalto Serrano. No dia 5 de maio, o Dr. Soncini esteve em Lages com o
assessor jurídico Angelo Kniss e o diretor clínico do HNSP, Paulo César Duarte, para dar
seguimento às negociações, agora concluídas.

SIMESC apoia movimento dos servidores públicos da Saúde de Florianópolis
Como resultado das negociações, os municipários conquistaram:
- Reposição integral da inflação em maio e aumento salarial de 5,59%
- Parâmetros para a Estratégia Saúde da Família, com prazo de 2 anos para implementação
- Recomposição da Gratificação do PSF dos técnicos e auxiliares da Saúde
A Prefeitura Municipal de Florianópolis ainda se comprometeu a apresentar alternativas para
impedir transferências punitivas e garantir transparência nos processos de ocupação de
vagas. Nova assembleia acontecerá no dia 17/06.

