COMUNICAÇÃO INTERNA 29/2003
1ª Quinzena de Fevereiro de 2003
1.

AIDPI – No dia 03, Cyro Soncini e Paulo César Borges comunicaram ao Conselho
Municipal de Saúde de Florianópolis, o envio de documento ao Secretário Municipal da
Saúde, Dr. Manoel Américo de Barros Filho, pelo COSEMESC, manifestando posição
contrária à implantação do AIDPI (Programa de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes
na Infância). Veja o documento, na íntegra, no site do SIMESC: www.simesc.org.br.

2.

Reuniões Sindicais – As primeiras reuniões sindicais do ano aconteceram em Videira, no
dia 07, e em Caçador, no dia 08. Nas duas reuniões, Cyro Soncini falou sobre a unificação
do movimento médico sindical, a necessidade de organização da categoria para obter
conquistas, a audiência com o Secretário da Saúde, Fernando Agustini e com o Ministro da
Saúde, Humberto Costa, além das ações do COSEMESC (Conselho Superior das
Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina) em curso – escolas médicas, pró-labore,
remuneração médica, proposta de reajuste, sobreaviso remunerado e Planos de Saúde.
Comentou também sobre a importância dos médicos da região comparecerem ao próximo
FEMESC (Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), a se realizar em
Laguna. Leopoldo Back, apresentou as ações sindicais de 2002 e o planejamento para
2003, e Vanio Lisboa, falou sobre os serviços prestados pela entidade. As principais
dúvidas dos médicos na área jurídica foram esclarecidas pelo advogado do SIMESC, Dr.
Luís Cláudio Fritzen. Em Videira, os médicos reclamaram do pagamento diferenciado para
o mesmo procedimento em cada município da região, efetuado pelo Plano de Saúde
Perdigão. Em Caçador, Dr. Cláudio Araldi, presidente da UNIMED local, responsável pela
organização da reunião, trouxe para debate a situação de um dos hospitais da região, que
não tem médico plantonista credenciado pela UNIMED no setor de Emergência, o que está
gerando reclamações por parte dos usuários. A legalidade e o pagamento do sobreaviso foi
assunto discutido nas duas regiões. Ficou clara a intenção dos médicos de Caçador de
criar uma Diretoria Regional. Em cada reunião, participaram cerca de 20 médicos, além
dos diretores do Sindicato.

3.

Médicos Residentes – Tomaram posse, no dia 14, as novas diretorias da ACMR
(Associação Catarinense de Médicos Residentes) e da AMRHGCR (Associação de
Médicos Residentes do Hospital Governador Celso Ramos). O novo presidente da ACMR é
o Dr. Eduardo Sturn e da AMRHGCR é o Dr. Eduardo Usuy Jr. O SIMESC esteve
representado, no evento, pelo diretor de Apoio ao pós-graduando, Dr. Alvin Laemmel. Na
oportunidade, Dr. Usuy Jr. confirmou a intenção de trabalhar em conjunto com o Sindicato,
principalmente nas questões relacionadas à avaliação e acompanhamento das reformas
nas Residências Médicas e à formação médica, que são as bandeiras de luta das duas
associações.

4.

Reunião da CMB – Cyro Soncini e Vanio Lisboa representaram o SIMESC na reunião da
CMB (Confederação Médica Brasileira) no dia 14, em São Paulo. Foram debatidos, entre
outros assuntos, a reunificação do movimento sindical médico brasileiro (CMB/FENAM), o
custeio da Confederação – cada sindicato filiado pagará uma taxa mensal. Também houve
um debate com as presenças dos presidentes da CUT (Central Única dos Trabalhadores),
João Antônio Felício, e da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, sobre Unicidade Sindical
X Autonomia e Liberdade Sindical. A CMB decidiu defender a unicidade sindical na
base, com pluralidade confederativa. Na oportunidade, em nome da Federação Médica
Sul Brasileira, apresentaram à CMB um documento contendo as decisões da reunião
ocorrida no dia 31 de janeiro, em Florianópolis, entre elas, os designados para compor os
comitês propostos pela CMB para descentralização dos trabalhos na luta sindical; a
posição favorável à realização do ENEM (Encontro Nacional das Entidades Médicas); o
apoio à reunificação do movimento sindical médico.

5.

Ações Sindicais – Na segunda quinzena deste mês, o SIMESC enviou para cada Diretor
Regional, o Relatório das Ações Sindicais de 2002 e o Planejamento de Atividades
Sindicais para 2003, aprovados pela Assembléia Geral Ordinária e pela Reunião de
Diretoria Plena, realizadas em dezembro do ano passado, devidamente encadernados. O
mesmo conteúdo encontra-se na página do SIMESC, na Internet.

6.

Conselho Estadual de Saúde – Ficou confirmada, em reunião realizada no dia 17, a
manutenção da representação do SIMESC no Conselho Estadual de Saúde, nesta nova
gestão - eram três vagas disputadas por seis sindicatos da área da Saúde. Estará
representando o Sindicato dos Médicos, o Dr. João Pedro Carreirão Neto. A ACM e o
CREMESC também asseguraram participação no CES.

7.

Reunião do COSEMESC – O COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do
Estado de Santa Catarina) esteve reunido no dia 26, na sede do SIMESC para discutir dois
assuntos de suma importância para a categoria médica: a organização do VI FEMESC
(Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), que acontecerá nos dias 16
e 17 de maio, em Laguna, e a necessidade de debatermos em profundidade o exercício
ilegal da Medicina, no estado e também no país. As três entidades (SIMESC, CREMESC e
ACM) estavam representadas.

