COMUNICAÇÃO INTERNA 55/2004
1ª e 2ª Quinzenas de outubro de 2004

1 – Eleições 2004 – Os catarinenses elegeram os seguintes médicos sindicalizados:
Bom Retiro
Brusque
Canoinhas
Florianópolis
Itajaí
Iporã do Oeste
Lages
Mondaí
São Francisco do Sul
São Francisco do Sul
São João Batista
Seara
Três Barras
Videira
Vitor Meireles

Saulo Etelvino Besen
Jonas Oscar Paegle
Vagner Marcolin Trautwein
Walter Da Luz
Volnei José Morastoni
Luiz Carlos Vargas Barbosa
Maria Cristina Mazzetti Subtil
Valdemar Arnaldo Bornholdt
Walmor Berreta Junior
Eduardo Musse
Gilberto Gonçalves Candido
Jorge Antoninho Lorenzoni
Eloi Jose Quege
Jorge Antonio Lopes Oliveira
Yamamoto Massaji

Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Prefeito
Vereador
Vereadora
Prefeito
Vice-Prefeito
Vereador
Vice-Prefeito
Vereador
Vice-Prefeito
Vereador
Vice-Prefeito

O SIMESC parabeniza os eleitos desejando a todos um exitoso mandato.
Àqueles outros colegas que participaram do pleito sem terem sido eleitos, o nosso
incentivo e a nossa consideração.
2 – Médicos de Itajaí buscam pagamento do sobreaviso – Os médicos do Corpo Clínico do Hospital
Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, realizaram reunião no dia 14, com a presença do SIMESC, a fim
de discutir formas de mobilização para conquistar o pagamento do sobreaviso. O Diretor Clínico do
Hospital, Dr. Jorge Rebelo, abriu a reunião relatando a situação do movimento reivindicatório. O
Presidente do Sindicato, Dr. Cyro Soncini, fez breve relato a respeito das lutas em outras regiões do
Estado, com resultados positivos e negativos. Ele falou sobre a importância de fortalecer o SIMESC,
para que este bem possa representar a categoria. Foi deliberada a entrega de ofício à direção do
Hospital, solicitando o pagamento do sobreaviso. Também foi decidido realizar Assembléia Regional, no
mês de novembro, a fim de definir os rumos da reivindicação. Representaram o SIMESC, além do Dr.
Cyro, os médicos Franz Willy Cruz, Alexandre Vianna e Eliane Soncini. Pela DR de Itajaí estavam os
Drs. Mauro César Machado e Tharnier Zaguini.
3 – Assembléia Geral dos Médicos – Os médicos decidiram em Assembléia Geral, no dia 18, voltar a
atender os 192 mil usuários da UNISANTA/IPESC até 31/12/04, quando termina o contrato com o
Governo do Estado. Segundo o presidente da FECOMED, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, o governo
comprometeu-se a fazer um estudo sobre as condições financeiras do Estado a fim de reajustar os
valores para o contrato em 2005. "Não será possível novo acordo que não contemple a
CBHPM", garantiu Dr. Dalmo, decisão que também foi aprovada na Assembléia. Igualmente foram
aprovados os acordos para implantação da CBHPM, negociados entre o COSEMESC e a AGEMED e a
UNIDAS, que engloba os planos: ASSEFAZ, CAPESESP, CASSI, CAIXA, CORREIOS, ELETROSUL,
ELOSAÚDE, EMBRATEL, FASSINCRA, PETROBRÁS, PRÓ-SAÚDE, GEAP, TRACTEBEL ENERGIA,
SESEF/PLANSFER e AFALESC. O resultado da Assembléia representa mais uma vitória do movimento
médico. Ainda não estabeleceram compromisso de adoção da CBHPM a ABRAMGE, a FENASEG,
planos regionais e algumas cooperativas médicas. A Assembléia foi coordenada pelo Presidente do
SIMESC e Coordenador do COSEMESC, Dr. Cyro Soncini, e contou com a participação da Comissão de
Mobilização pela Implantação da CBHPM, além dos Presidentes das demais entidades - CREMESC e

ACM, Dra. Marta Müller e Dr. Viriato Cunha, respectivamente.
4 – Debate: Relacionamento Medicina e Imprensa – O COSEMESC (Conselho Superior das
Entidades Médicas de SC) promoveu, no dia 20, o debate "Ética na relação entre Medicina e Imprensa",
como parte das atividades da Semana do Médico. Dr. Cyro Soncini, Coordenador da entidade, abriu o
evento enfatizando a importância do relacionamento e entendimento entre os profissionais, para garantir
a ética e a qualidade da informação prestada à sociedade. Ele falou da luta dos médicos e criticou a
forma como a imprensa algumas vezes trata a categoria, utilizando palavras que muitas vezes não
representam a realidade. Dr. Cyro usou como exemplo a palavra "boicote" utilizada para a paralisação
do atendimento aos Planos de Saúde, lembrando que o movimento dos médicos é legítimo e
democrático, merecendo melhor avaliação. Além dos presidentes e diretores das três entidades que
congregam o Conselho Superior - SIMESC, CREMESC e ACM, participaram da Mesa Redonda,
coordenada pela Presidenta do CREMESC, Dra. Marta Müller, o Corregedor do CFM em SC, Dr.
Roberto D'Ávila, a Diretora da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), Jornalista Valci Zuculotto, e
representantes de veículos de comunicação: Jornalistas Cau Carvalho, pelo Jornal A Notícia, Geancarlo,
do Diário Catarinense e Beth Bieging e Mário Mota, da RBS TV. O Dr. Nelson Grisard, conselheiro do
CREMESC, falou sobre o Código de Ética Médica, sua importância e aplicação, e o Dr. Edevard Araújo,
que também representa o CFM no estado, falou sobre a luta médica e a pesquisa realizada sobre o perfil
da categoria, lançada em livro, este ano. A Diretora da FENAJ defendeu a importância da criação do
Conselho Federal de Jornalismo para garantir a ética e a qualidade da informação e solicitou o apoio dos
presentes para a discussão e aprovação do projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. O
Dr. D'Ávila falou sobre sua experiência com a imprensa e a manipulação da notícia. Os representantes
dos meios de comunicação contaram como é o trabalho nas redações e falaram sobre o trâmite das
matérias que passam por várias mãos até serem publicadas. O evento durou mais de quatro horas,
demonstrando o interesse dos presentes. Ficou definido que outros debates sobre o tema serão
realizados, a fim de melhorar a qualidade das notícias na área da Saúde. O evento foi organizado pela
Texto Final, empresa que presta Assessoria de Imprensa para o CREMESC/ACM. O Sindicato contou
com a presença de sua assessora, Jornalista Mylene Margarida, durante todo o evento.
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