COMUNICAÇÃO INTERNA 19/2002
1ª Quinzena de Agosto de 2002.
1. Movimento Médico em Joinville – Após terem sido notificados pelo Sindicato, diretores do
Saúde Bradesco comunicaram aos médicos integrantes da Sociedade Joinvilense de
Medicina e Regional SIMESC que não aceitariam as propostas da categoria, decididas na
Assembléia Extraordinária, ocorrida no dia 12 de julho. Também não apresentaram sequer
uma contraproposta. Demonstraram que não nos vêem como parceiros, mas como mão-deo
obra útil e barata. Os médicos de Joinville, reunidos na SJM no dia 1 de agosto, aprovaram
o encaminhamento pelo SIMESC de notificação judicial ao Saúde Bradesco e, por sugestão
do Sindicato, através de seus representantes, decidiram promover um evento denunciando
a atitude intransigente daquele Plano de Saúde, não por acaso escolhido pelos médicos
como um dos três piores de Santa Catarina. Serão convidados a participar deste evento as
quatro entidades médicas nacionais (CMB, FENAM, CFM e AMB). O Sindicato irá sugerir às
entidades – e também ao COSEMESC -, que o dia 18 de outubro – Dia do Médico – seja o
Dia Nacional de Luta Contra os Piores Planos de Saúde, com manifestações nacionais
lideradas pelas nossas entidades maiores. É hora de começarmos a tirar nossas propostas
do papel. Como dizem os médicos de Joinville, “nada a perder, a não ser o medo”.
2. Reajuste das Consultas pelo SUS – Após as notícias veiculadas pelos meios de
comunicação de entidades médicas nacionais, enaltecendo a Portaria 1188/GM do MS, de
26.06.02, que reajustou o valor da remuneração das consultas do Grupo 7 da Tabela de
Procedimentos do SIA/SUS, o SIMESC, não concordando com o ufanismo demonstrado,
elaborou comunicado oficial e enviou às entidades médicas de todo o país (Sindicatos,
Associações e Conselhos), provocando o debate a respeito do tema. Entendemos que esta
iniciativa do MS é um primeiro passo, que nem de longe contempla nossas necessidades. A
íntegra do Comunicado você encontra na Home-Page do Sindicato (www.simesc.org.br).
3. Reuniões Regionais – O Sindicato esteve presente em Itajaí, no dia 06, realizando reunião
com os colegas daquela cidade. Além dos Diretores do SIMESC, Drs. Cyro, Marcolino e
César Ferraresi, estiveram presentes o Vice-Presidente Regional de Balneário Camboriú,
Dr. Renato Chaves Vargas, e os colegas candidatos à Diretoria da Associação Catarinense
de Medicina, Dr. Viriato Cunha, atual Vice-Presidente, e Drs. Genoir Simoni e Luciano
Nascimento Saporiti. A reunião “conjunta”, apesar do pequeno número de participantes, foi
considerada produtiva.
No dia 15 o SIMESC esteve em Timbó (Regional Médio Vale), debatendo remuneração
médica, escolas médicas, COSEMESC, sobreaviso remunerado e outros assuntos. Presentes
aproximadamente 30 médicos, dentre eles os Diretores Regionais Cleonildo Aldeman de
Oliveira, Ronaldo Bachmann e Carlos Eiy Mori (Médio Vale), Carlos Seara Filho e Marcos
Meira (Blumenau) e Cícero Stahnke e Oscar Montoya Gomez (Rio do Sul). O encontro foi
avaliado como muito bom. Os Assessores Jurídico e de Imprensa do SIMESC participaram das
duas reuniões.

