COMUNICAÇÃO INTERNA 11/2002
1ª Quinzena de abril de 2002.
1.

Exame de Ordem – Foi debatido no SIMESC, em reunião ordinária, o polêmico Exame
de Ordem, que pretende estabelecer uma autorização para exercício profissional dos
médicos, de forma similar ao exigido pela OAB para a advocacia. Estiveram presentes o
Coordenador Regional do DENEM, o acadêmico Kleber Costa e o representante da
Associação Catarinense de Médicos Residentes, o colega Fernando Ferreira. A Diretoria
do SIMESC faz restrições à aplicação do referido exame e apresentou sua posição em
debate realizado em Porto Alegre-RS, promovido pelo SIMERS, em 13 de abril de 2002.
Neste evento estiveram presentes, além dos promotores e do SIMESC, o Sindicato
Médico de Criciúma e o Sindicato Médico de Rio Grande.

2.

Diretorias Regionais – Foram formadas as Diretorias Regionais de Videira e de
Balneário Camboriú. Em Videira, colega Silvio Jorge Filho assume a Vice-Presidência, o
colega Carlos Eduardo Waltrick, a Tesouraria, e o colega Agostinho Júlio Bernardi, a
Secretaria. Em Balneário Camboriú, o colega Renato Chaves Vargas assume a VicePresidência, o colega Pedro Alves Cabral, a Tesouraria, e o colega Delmo Dunke, a
Secretaria.

3.

Dissídio dos Funcionários do SIMESC – Pela primeira vez, foi celebrado acordo
coletivo de trabalho com a entidade representativa dos funcionários do SIMESC. Foram
concedidos alguns direitos, na forma da lei, estabelecendo relações justas de trabalho.
Esperamos reunir forças para no futuro podermos ter igual tratamento em dissídio coletivo
com as entidades empregadoras de médicos.
4.
FEMESC – Nos dias 24 e 25 de maio de 2002, em Lages, promovido pelas 3
entidades médicas estaduais (SIMESC, CREMESC e ACM), acontecerá o V F E M E S C ,
Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina. Na abertura, está prevista a
conferência do Dr. Eleuses Vieira de Paiva – Presidente da AMB, que abordará o tema
Remuneração Médica. No dia 25, estão programadas duas Mesas Redondas, a primeira sobre
Remuneração do Ato Médico (Sobreaviso, Pró-labore, Questão Salarial) e a segunda sobre
Novas Perspectivas e as Repercussões no Trabalho Médico (SUS/NOAS 2002 – Plano de
Regionalização, Escolas Médicas e Planos de Saúde versus Agência Nacional de Saúde
Suplementar). A Programação completa será divulgada em breve. As inscrições poderão ser
feitas no local e serão gratuitas. Vamos à Lages participar do V FEMESC e aproveitar a
hospitalidade típica da região.

