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1 – Conferência Nacional de Saúde – No período de 07 a 11 foi realizada a 12ª Conferência
Nacional de Saúde (Conferência Sérgio Arouca), em Brasília–DF, com o tema - Saúde: Um
Direito de Todos e um Dever do Estado – A Saúde Que Temos e o SUS Que
Queremos. Participaram do evento aproximadamente 4.000 representantes de usuários,
gestores, prestadores de serviços e trabalhadores da Saúde, entre delegados, convidados e
observadores. A representação de Santa Catarina contou, além de convidados e
observadores, com 78 delegados, sendo 19 representantes dos trabalhadores da Saúde,
entre eles três médicos: os Drs. João Pedro Carreirão Neto, Secretário Geral do SIMESC,
Akilson Ruano Machado, Presidente Regional do Sindicato em Tubarão, e Iara Marasciulo,
médica sindicalizada de São Bento do Sul. A Conferência foi aberta pelo Ministro da Saúde,
Humberto Costa, e o encerramento contou com a presença do Presidente da República,
Luís Inácio Lula da Silva. Durante a Conferência foram realizadas 10 Mesas Redondas com
os eixos temáticos escolhidos, seguidos de debates e grupos de trabalho que culminaram
na Sessão Plenária, quando foram apresentadas cerca de 1.000 propostas sobre os temas.
A relatoria da 12ª Conferência Nacional de Saúde encaminhará o consolidado das propostas
aprovadas a todos os delegados para avaliações e retificações, para posteriormente
compilar e divulgar o relatório definitivo.

2 – Novos valores das mensalidades e semestralidades – Na Assembléia Geral Ordinária
Estadual, realizada em 21 de novembro de 2003, foram aprovados os novos valores das
mensalidades e semestralidades do SIMESC para 2004. A fim de atender a expansão de
serviços e acompanhar a evolução dos custos, foram reajustados os valores que estavam
congelados desde 1997. A mensalidade, atualmente de R$ 18,33, a partir de janeiro de
2004 será de R$ 25,00 e a semestralidade, atualmente de R$ 110,00, será de R$ 150,00. O
aumento de apenas R$ 6,67 por mês foi possível devido ao incremento de filiados quites
com a tesouraria em 2003 e a perspectiva de ampliação em 2004. Os médicos novos
(graduados até dois anos) e os médicos residentes pagarão R$ 30,00 por semestre.
Reunião em Indaial – O SIMESC realizou reunião sindical em Indaial no dia 09, por solicitação
dos médicos que atuam no Hospital Beatriz Ramos. Eles não recebem o pagamento do
sobreaviso e têm intenção de iniciar um movimento para garantir o benefício, já que as
tentativas de negociação foram frustrantes. Dr. Cyro Soncini, Presidente do SIMESC, abriu
a reunião falando sobre a reunificação do movimento sindical médico e a importância de
aumentar o número de filiados nos municípios, como requisito básico para o fortalecimento
do Sindicato. Dr. Luiz Carlos Ebert, médico que organizou a reunião, explicou que a
convocação desse encontro teve o objetivo de dar um rumo ao movimento pela
remuneração do sobreaviso. Os médicos presentes decidiram convocar uma reunião do
Corpo Clínico do Hospital e encaminhar documento à direção do hospital solicitando o
pagamento, devidamente protocolado, e estabelecer prazos. Mais de 20 médicos
participaram da reunião, entre eles, o Presidente da Diretoria Regional do Médio Vale, Dr.
Ronaldo Bachmann. Representando o Sindicato estavam os Drs. Cyro, César Ferraresi,
Vanio Lisboa e Zulma Carpes.

4 – Reunificação do Movimento Sindical Médico – Os diretores do SIMESC, Drs. Cyro
Soncini, Vanio Lisboa e Leopoldo Back participaram de reunião da CMB (Confederação
Médica Brasileira), ampliada com a FENAM (Federação Nacional dos Médicos), nos dias 19
e 20, quando discutiram, principalmente, a reunificação do movimento sindical médico.
Foram debatidos o estatuto da nova entidade, a cobrança unificada do Imposto Sindical, a
participação das federações na nova entidade e ações imediatas do grupo gestor. Os

médicos reunidos aproveitaram a oportunidade para reafirmar as decisões do X ENEM
(Encontro Nacional das Entidades Médicas). Detalhes sobre essas decisões estão no BM
103.

De bem com o Leão
A Tesouraria e a Assessoria Contábil do SIMESC, em suas
próximas edições da Comunicação Interna estarão dando aos médicos
filiados, dicas para melhor preenchimento de sua declaração do
Imposto de Renda de 2004, ano base 2003.
O primeiro tema é: despesa com instrução.
Você pode abater as mensalidades escolares, inclusive da educação infantil, creche e
pré-escolar de dependentes, até um teto de R$ 1.998,00 por dependente. As despesas com
cursos de especialização e cursos profissionalizantes também podem ser abatidas desde que
devidamente comprovadas. Podem ser deduzidas, ainda, as despesas registradas no livro
caixa, como congressos, hotéis, alimentação e passagens ou gastos com transportes para
participação em eventos.
Para maiores informações mantenha contato com a Assessoria Contábil do SIMESC
nos telefones: (48) 223-1060 ou (48) 9965-8135, ou ainda, pelo e-mail simesc@simesc.org.br.

Faça sua declaração no SIMESC!

