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CORREIOS

18 de outubro - Dia do Médico
Médicos do Estado são homenageados pela ALESC
A noite do dia 19 de outubro foi de homenagens aos trabalhadores da saúde cuja missão é salvar vidas, ajudar
no tratamento e até a cura de doenças, promovendo sempre o bem estar: o médico. A Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina (ALESC) realizou uma sessão especial em comemoração ao dia do médico, 18 de
outubro. O evento que tinha por objetivo homenagear todos os médicos do Estado de Santa Catarina ocorreu
no Plenário Deputado Osni Régis, nesta Assembléia Legislativa, às 19h00min.
A cerimônia foi aberta pelo deputado Antônio Aguiar (PMDB), proponente da homenagem, logo em seguida,
convidou alguns médicos para compor a mesa de autoridades. São eles: Drs. Cyro Soncini, presidente do
Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina (SIMESC), Rodrigo Bertoncini, presidente do Conselho
Regional de Medicina de Santa Catarina (CREMESC), Ricardo Vieira, vereador, Genoir Simoni, presidente da
Associação Catarinense de Medicina (ACM), Jailson Lima, deputado e 2º vice-presidente da ALESC, Murilo
Ronald Capella, vice-presidente da Região Sul da Associação Médica Brasileira (AMB), Serafim Venzon,
deputado, assim como a Sra. Carmem Zanotto, diretora geral da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que na
ocasião representava o Governador do Estado.
Após, o deputado Jailson fez uma breve homenagem e agradeceu aos médicos presentes, seguido pelo
deputado Serafim que parabenizou todos os profissionais do Estado.
Em seguida, foi a vez das homenagens aos médicos indicados por cada entidade médica. Os primeiros foram
os da ACM, que receberam placas comemorativas, entregues pelo Drs. Genoir e deputado Aguiar. Em
segundo veio o SIMESC, entregues pelo Drs. Cyro e deputado Serafim. Vale ressaltar os homenageados pela
entidade: Drs. Altino Lemos de Farias, de Curitibanos, Aylson Confucio Lima, de Florianópolis, Ernesto
Franscico Damerau, de Florianópolis, Francisco Karam, de Videira presentes na ocasião, além dos Drs.
Asdrubal Ubiratan Jaime, de Rio Negro, Gabriel Dequech Filho, de Mafra e Hélio Mendes, de Florianópolis
que não puderam comparecer. E por fim, o CREMESC, que foram entregues pelo Drs. Bertoncini e deputado
Jailson. A ALESC também fez algumas homenagens, entre elas ao médico emérito da Academia Catarinense
de Medicina, Júlio Doin Vieira.
Logo após as homenagens, a Sra. Carmem Zanotto falou em nome do Governador, seguida do breve discurso
do Dr. Cyro que reforçou o ideal do SIMESC como instrumento de transformação e da importância da
entidade. Os Drs. Genoir e Bertoncini tiveram também a oportunidade de discursar e homenagear os médicos.
Em seu discurso, o deputado Antônio Aguiar disse, entre outras colocações, que a homenagem prestada pela
Assembléia a todos os médicos, nada mais é do que um reconhecimento por tudo o que os profissionais de
saúde têm feito pela sociedade catarinense em busca da cura de tantas doenças sem medir esforços.
A cerimônia foi finalizada com um coquetel oferecido a todos os presentes.
Fotos: Eduardo Guedes de Oliveira
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(1º da esquerda) Deputado Antônio Aguiar com o
presidente e os homegeados pelo SIMESC
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DESTAQUES DE OUTUBRO
Dia 16
Dia do Médico tem comemoração especial em Santa Catarina
Foto: ACM

Médicos de toda Santa Catarina estiveram reunidos na noite de 16 de outubro, na sede da Associação
Catarinense de Medicina (ACM), para a comemoração ao Dia do Médico (18 de outubro), que aconteceu
junto ao jantar dançante embalado pela Banda Stagium 10, numa grande confraternização que lotou o
salão nobre da entidade. Outros destaques da comemoração foram as homenagens da noite, que iniciaram
com a entrega do Título Mérito Médico, pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina
(CREMESC), e se complementaram com uma homenagem especial ao deputado federal Edinho Bez,
autor do substitutivo Projeto de Lei 7.703/06, aprovado pela Câmara dos Deputados. O citado projeto
define as atividades privativas dos médicos e as que podem ser desempenhadas por outros profissionais da área de saúde. A
proposta, que é conhecida como Ato Médico, regulamenta a profissão do médico, a última das 14 profissões da área da saúde a ser
regulamentada. O projeto retorna ao Senado para nova apreciação, porque o texto foi alterado pelos deputados.
Também foi inaugurada a nova sede administrativa da ACM. Representavam o SIMESC, na ocasião, os diretores Cyro Soncini,
Eliane Soncini, Vânio Lisboa, César Ferraresi, Anamar Brancher, Eliana Nunes, Renato Polli e Maristela Vieira. (Fonte: ACM).
Dia 20
SINDSAÚDE pede apoio ao SIMESC
Diretores do SINDSAÚDE estiveram presentes no dia 20 de outubro, na sede do SIMESC, para solicitar o apoio da entidade ao
movimento dos trabalhadores da saúde, que pretendem paralisar os serviços a partir do dia 03 de novembro de 2009, em todas as
instituições públicas do Estado. Na ocasião, os representantes do SINDSAÚDE informaram sobre a última proposta emitida pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES), a qual não contempla as exigências dos trabalhadores. O SIMESC manifestou estar solidário
ao movimento e comprometeu-se a debater dentro do COSEMESC.
Dia 27
SIMESC reúne-se com acadêmicos e médicos de Tubarão
No dia 27 de outubro de 2009, acadêmicos de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), das 11ª e 12ª fases, e
médicos da região de Tubarão estiveram reunidos com o SIMESC para tratar de assuntos de interesse da categoria. A primeira
reunião aconteceu com os acadêmicos, além dos diretores regionais do SIMESC em Tubarão, Drs. Ilson Ávila Dominot e Akilson
Ruano Machado, e também da comitiva do SIMESC formada pelos diretores Cyro Soncini, Vânio Lisboa, César Ferraresi, o
assessor jurídico, Erial de Haro, a coordenadora, Terezinha Koerich, e a funcionária, Juliana da Silva. Foi tratado da importância do
Sindicato, da necessidade da busca de boas condições de trabalho e remuneração, do COSEMESC, da filiação ao Sindicato, do
exame da ordem, do financiamento da saúde, dos contratos de trabalho e da defensoria médica. Já a segunda reunião foi com os
médicos que discutiram sobre o sobreaviso médico, condições de trabalho e PSF. Após os esclarecimentos prestados pela diretoria e
o assessor jurídico, a regional de Tubarão ofereceu um jantar aos presentes.
Dia 28
SIMESC participa da Reunião Ordinária do CES
Vários assuntos foram discutidos durante a 156ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES), na qual o SIMESC
também estava presente, representado pelo presidente da entidade, Cyro Soncini.
Na ocasião, foi proposta e aprovada a realização de uma oficina, que será realizada em 11 de novembro, para a discussão do
orçamento para saúde em 2010; a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) apresentou o quadro atual da Dengue no Estado de
Santa Catarina e quais ações a SES vêm adotando para combater a doença; foi eleito o Sr. Luiz Antônio da Silva, como vicepresidente do CES; também foi reafirmada a realização da Caravana do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo fortalecimento do SUS,
em Santa Catarina, no dia 30 de novembro. Finalizando, a SES apresentou tópicos a respeito da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do homem, que contempla uma abordagem ampla em favor dos brasileiros do sexo masculino.
Informações completas sobre os assuntos podem ser encontradas em www.simesc.org.br

Acompanhe as ações sindicais.

