COMUNICAÇÃO INTERNA 24/2002
2ª Quinzena de outubro de 2002.

O SIMESC parabeniza os médicos filiados candidatos às eleições, pelo empenho em sua
campanha. Também deixa registrado o reconhecimento pelos esforços empreendidos
pelos colegas em prol da causa pública e em defesa das questões relacionadas à saúde
e à categoria médica e deseja sorte àqueles que conseguiram atingir sua meta.
1.

Dia Nacional de Paralisação – Em 18 de outubro – Dia do Médico - foi realizado o Dia
Nacional de Paralisação do Atendimento aos Piores Planos de Saúde. Nesse dia, médicos
de todo o estado deixaram de atender os Planos de Saúde CASSI, Saúde Bradesco e
GEAP. Eles foram considerados os piores Planos de Santa Catarina pela pesquisa
Datafolha, realizada com médicos de todo o país. Vários estados brasileiros aderiram à
paralisação. Dando continuidade ao movimento, a FENAM (Federação Nacional dos
Médicos) estará realizando, em dezembro, o I Fórum Nacional sobre o Trabalho
Médico nos Planos de Saúde e Cooperativas Médicas, em Belo Horizonte, Minas
Gerais.

2.

Posse da diretoria ACM – Também no dia 18, a nova diretoria da ACM (Associação
Catarinense de Medicina) tomou posse. Na oportunidade, o Dr. Carlos Gilberto Crippa
passou o cargo de presidente ao Dr. Viriato Cunha. Após a posse da nova diretoria da
ACM, foi realizado o jantar do Dia do Médico, seguido de baile, na sede da Associação, em
Florianópolis. O evento foi promovido pelo COSEMESC.

3.

Reunião Sindical em Brusque – Diretores, assessores de imprensa e jurídico e
funcionários do SIMESC estiveram reunidos, no dia 17, com médicos da região de
Brusque. O Sindicato apresentou aos médicos presentes as ações SIMESC/COSEMESC
em curso e respondeu a várias perguntas. Um dos assuntos mais debatidos foi a Lei 12133
que dispõe sobre a presença de acompanhante no processo do parto, nos hospitais da
rede pública ou conveniados do Sistema Único de Saúde. “Por ser lei deve ser cumprida”,
disse o Advogado do SIMESC, “e os médicos devem estabelecer protocolos de conduta
(rotinas) para que os trabalhos transcorram de maneira uniforme e com segurança”.

4. Instrumento de Avaliação das Escolas Médicas – Dia 24 foi realizada reunião, na sede
da ACM, em Florianópolis, com representantes do COSEMESC (Conselho Superior das
Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina) e do CEE (Conselho Estadual de Educação)
para discutir critérios de avaliação do Instrumento de Verificação das Condições de Oferta dos
Cursos de Graduação em Medicina de Santa Catarina. O Dr. Odi Oleiniski estava presente,
representando o SIMESC, na reunião que durou oito horas.

