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Médicos decidem paralisar atividades nos dias 09 e
10 de maio
Os médicos que atuam na rede estadual de Saúde decidiram, por unanimidade,
em Assembléia Geral realizada no dia 19, paralisar as atividades a partir das 08
horas do dia 09 até as 20 horas do dia 10 de maio. Serão atendidas somente
situações de urgência, emergência e terapias continuadas cuja interrupção
comprometa a vida. A ação será em protesto à resposta do Governo do Estado
sobre o PCV (Plano de Carreiras e Vencimento).
O Plano da SES (Secretaria de Estado da Saúde), aprovado no dia 08 de fevereiro
pela Assembléia Legislativa, não agradou a categoria, que solicitou ao Governo
algumas modificações.
Em documento entregue às entidades médicas – SIMESC, ACM e CREMESC –
algumas horas antes da realização da Assembléia, o Governo sugeriu a formação
de uma comissão para analisar as reivindicações dos médicos. Porém, já
antecipou que não tem recursos para pagar o salário e as gratificações solicitados.
O Piso Salarial preconizado pela FENAM (Federação Nacional dos Médicos) é de
R$ 3.353,33, para uma jornada de 20 horas semanais, sendo que o Estado está
oferecendo apenas R$ 1.200,00.
A Assembléia, que reuniu médicos da Grande Florianópolis, Joinville, Laguna, Rio
do Sul, Mafra, Ibirama e Balneário Camboriú, aprovou a proposta de paralisação
do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina), e já marcou nova Assembléia para o dia 24 de maio, a fim de avaliar o
Movimento.
Veja mais informações no Boletim do COSEMESC. Você encontra o documento
enviado pelo Governo do Estado, as reivindicações da categoria e a proposta de
paralisação do COSEMESC no site do Sindicato -

Assembléia Geral, dia 24 de maio, na
sede da ACM
Pela Remuneração que o Médico Merece!
Compareça!
1 - Reunião FMSB - Os diretores do SIMESC, Drs. Cyro Soncini, Vanio Lisboa e
Eliane Soncini, participaram da reunião da FMSB (Federação Médica Sul
Brasileira), realizada em Curitiba, no dia 08. A palestra de abertura foi sobre
Aposentadoria do Médico no Serviço Público. Foram tratados assuntos como

eleições da FENAM (Federação Nacional dos Médicos), Seminário sobre Uso
Racional de Medicamentos e relatório da Central de Radiojornalismo, que veicula
notícias dos sindicatos de SC, PR e RS. Na oportunidade, o SIMESC reafirmou a
sua posição com relação à cobrança do Imposto Sindical. Estavam presentes seis
sindicatos filiados à FMSB. Ficou definido que a próxima reunião será em
Florianópolis, no mês de julho, quando será realizada a eleição da nova diretoria
da entidade. No dia 07, os diretores do SIMESC participaram da posse da nova
diretoria do SIMEPAR (Sindicato dos Médicos do Paraná).
3 - Seminário ANVISA - Aconteceu nos dias 27, 28 e 29, em Florianópolis, o
Seminário da Regional Sul Sobre Propaganda e Uso Racional de Medicamentos,
promovido pela ANVISA, em conjunto com a FENAM (Federação Nacional dos
Médicos) e a FENAFAR (Federação Nacional dos Farmacêuticos). O SIMESC
estava representado, na abertura do evento, pelo Dr. Cyro Soncini, Presidente.

SIMESC participa de três Reuniões Regionais em
abril
Lages - Os médicos de Lages reuniram-se com o COSEMESC (Conselho Superior
das Entidades Médicas de SC), no dia 06, na sede da Associação Médica da
Serra. O assunto principal foi o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), que já
foi assinado pelo gestor sem ao menos discuti-lo com os médicos da região. O
Secretário da Saúde do Município, Dr. Heron Anderson de Souza, que é médico,
estava presente na reunião. Mas, a única solução que ele apresentou foi a
possibilidade de encaminhamento à Câmara de um projeto que regulamenta a
situação do médico no município, conforme o Prefeito da cidade comprometeu-se,
ao assinar o TAC. Os médicos de Lages decidiram marcar nova reunião para
analisar o projeto proposto pelo Secretário da Saúde e discutir formas de buscar
apoio dos vereadores para aprová-lo, caso seja conveniente à categoria. Estavam
presentes, além do Secretário da Saúde do Município e do Presidente do SIMESC,
o Presidente da ACM (Associação Catarinense de Medicina), Dr. Genoir Simoni e
o representante do CREMESC (Conselho Regional de Medicina do Estado de
Santa Catarina), Dr. Armando D'Acâmpora. Também participaram da reunião os
Diretores Regionais do Sindicato, Drs. Edson Subtil e Rodrigo Ramos, e o
Presidente da Associação Médica da Serra, Dr. Christian de Aquino. Estava
representando o SIMESC, juntamente com o Dr. Cyro, os Drs. João Pedro
Carreirão Neto e Eliana Nunes.
Joinville - Os Diretores do SIMESC, Dr. Cyro Soncini e Eduardo Usuy Jr.
participaram de reunião do COSEMESC com os médicos de Joinville no dia 11. O
assunto principal, mais uma vez, foi o TAC. Os médicos queriam orientações do
Sindicato, sobre como agir diante do Termo apresentado pelo Ministério Público ao
Prefeito de Joinville. Também estavam presentes na reunião os Diretores
Regionais do SIMESC, Drs. Suzana Maria Menezes de Almeida e Hudson Carpes,
entre outras lideranças regionais.
Rio do Sul - Em Rio do Sul, a reunião ocorreu em conjunto com a ACM, no dia 12.
Além do TAC, outro assunto tratado foi o PCV (Plano de Carreira e Vencimentos)

dos médicos do Estado. O presidente do SIMESC, Dr. Cyro Soncini, iniciou a
reunião falando sobre a situação do PCV e as ações das entidades médicas para
negociar com o Governo do Estado um Plano melhor para a categoria. Dr. Genoir
Simoni, Presidente da ACM, expôs a situação do TAC no Estado e em alguns
municípios. Também estavam presentes na reunião a Diretora Clínica do Hospital
Regional Alto Vale, Dra. Elizabeth Gomes, os três Diretores Regionais do SIMESC,
Dra. Janine Drebes Melo, Dr. Oscar Gomes e Dr. Celomar Strelow, o Presidente
da Associação Médica de Rio do Sul, Dr. Fábio Costa, além dos diretores das
entidades, Dr. César Ferraresi e Dra. Zulma Carpes, pelo SIMESC, e Dr. Aguinel
Bastian Jr., pela ACM.

Termo de Ajustamento de Conduta
O SIMESC recomenda procurar saber se a Secretaria da Saúde de seu
município já recebeu o TAC - o Termo de Ajustamento de Conduta
proposto pelo Ministério Público aos gestores. Caso o Termo já tenha
chegado às mãos do Secretário, o primeiro passo é solicitar que não seja
assinado enquanto preparamos nossa manifestação. Isso pode ser feito
através da Diretoria Regional do Sindicato. O SIMESC orienta, ainda, a
tentarem tornar o acordo exequível, tanto para os gestores quanto para
os profissionais. Para conhecer a posição e as recomendações do
Sindicato, é só acessar a home page - www.simesc.org.br e clicar no link
Análise e Considerações sobre o Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta proposto à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

IX FEMESC
O tema do IX FEMESC (Fórum das Entidades Médicas do Estado de
Santa Catarina), que é promovido anualmente pelo COSEMESC, já está
definido. Será o Financiamento da Saúde. Estão previstas duas mesas
redondas, uma sobre TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e a outra
sobre Escolas médicas. O IX FEMESC será realizado nos dias 02 e 03 de
junho, em Joinville, no Hotel Bourbon. As inscrições para participar o
evento podem ser feitas numa das três entidades médicas - SIMESC,
ACM e CREMESC.

