COMUNICAÇÃO INTERNA 69/2005
1ª a 20 de dezembro de 2005

Por que ser sócio do SIMESC?
Existem muitos porquês para ser sócio do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa
Catarina. Mas, a resposta principal é aquela que certamente está na sua cabeça: lutamos
pelos mesmos objetivos, queremos o melhor para nós e para nossas famílias, queremos um
sindicato comprometido com a política de saúde e os interesses da categoria médica e da
Sociedade.
Se somente esta resposta não lhe é suficiente, podemos afirmar muito mais. Podemos dizer,
por exemplo, que o Sindicato dos Médicos, além de lutar por melhores condições de vida e
de trabalho para toda a categoria médica, também oferece serviços que facilitam o seu dia a
dia.
Temos quatro Assessorias que estão sempre a disposição do associado: Jurídica, Contábil,
Previdenciária e de Imprensa. Além disso, temos a Defensoria Médica e a Central de
Seguros Jomani. Todos os serviços são prestados gratuitamente ao médico filiado, em dia
com a sua contribuição.
Através do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina), que congrega o SIMESC, o CREMESC e a ACM, estamos envolvidos em lutas
que estão fazendo a diferença no exercício profissional: a implantação da CBHPM
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), a aprovação da Lei do
Ato Médico, que regulamenta a profissão, ações contra a abertura de novas escolas médicas
sem necessidade social e com qualidade questionável, pela formação adequada do médico.
O SIMESC tem exigido a aplicação dos recursos na área da Saúde conforme prevê a
Constituição Federal, tem insistido por um Programa Saúde da Família de qualidade tanto
para o usuário quanto para o médico; pela valorização profissional dos médicos que atuam
no SUS (Sistema Único de Saúde); pela abertura de vagas para Residência Médica; pelos
plantões e sobreaviso remunerados; entre outras tantas reivindicações.
Temos tido êxito na maioria das lutas empreendidas, não por acaso junto às comunidades
médicas mais organizadas e combativas.
Oferecemos, ainda, o Boletim Médico e a Comunicação Interna, além do site na Internet
(www.simesc.org.br), sempre com notícias sobre o que acontece na área da Saúde, a
atuação e as atividades do Sindicato e as opiniões dos médicos sindicalizados.
O Sindicato dos Médicos é, hoje, um instrumento legítimo e moderno na defesa dos direitos e
interesses da categoria médica.
Para mantermos esse trabalho e essa luta, precisamos de você. De sua participação como
sócio, colaborador, atuante, crítico, opinativo etc. A sua permanência como associado ou a
sua imediata filiação são, para nós, indispensáveis. Não há Sindicato Médico forte sem a
participação do médico!
Os médicos semestralistas estarão recebendo, em breve, o boleto para pagamento da 1ª
semestralidade de 2006. Os médicos residentes e os médicos “novos” (até dois anos de
formado) receberão boletos com a tarifa reduzida. Os mensalistas, prosseguirão com o
desconto mensal em conta corrente.
Por que ser sócio do SIMESC?
Porque nós, médicos, agentes desta bela e difícil profissão, merecemos mais.

O SIMESC deseja a todos um Natal de muita
paz e reflexão e o Ano de 2006
repleto de conquistas e realizações
1 - SIMESC envia ofício ao CFM sobre “anuidade dos médicos de divisa”
Ao tomar conhecimento de ofício enviado pelo CFM ao CREMESC, sobre a situação dos médicos de divisa, o
qual diz que “de acordo com a Lei 3268/57 não se pode dispensar ou reduzir o valor das anuidades pagas pelos
médicos que trabalham em cidades fronteiriças dos Estados”, o SIMESC decidiu enviar ao Conselho Federal,
ofício contestando essa posição.
O documento inicia afirmando que deve “ter havido equívoco na assertiva, considerando a edição da Lei nº
11.000 de 15/12/2004, a qual atribui ao CFM competência para ‘fixar e alterar o valor da anuidade única,
cobrada aos inscritos nos CRMs’ e que amparou a Resolução desse Conselho, a qual estabeleceu a anuidade
para 2006”.
Diz, ainda, que para o ano de 2005, a Resolução nº1754/04 estabeleceu ‘desconto de 30% sobre o valor da
anuidade para os médicos em primeira inscrição, em qualquer CRM’ e também permite que ‘as pessoas
jurídicas compostas por, no máximo, dois sócios, sendo obrigatoriamente um deles médico..., poderão requerer
ao CRM de sua jurisdição um desconto de 50% sobre a anuidade’.
Além disso, a Resolução CFM 1773/05 mantém esses descontos para 2006 e ainda ‘dispensa do pagamento da
anuidade referida os médicos que até a data do vencimento tenham completado 70 anos de idade’, entre outros
descontos. Manter a atual bitributação aos médicos de divisa é reproduzir modelo tributário nacional insensível.
Para o SIMESC, o CFM pode e deve atender a esse legítimo pleito. Os médicos catarinenses que como tantos
outros trabalham em mais de uma cidade brasileira (sendo em Estados diferentes) não podem continuar
prejudicados. O Ofício 150/05 encontra-se na íntegra na home page do Sindicato - www.simesc.org.br.

2 - Sindicato reúne-se com acadêmicos da UFSC
O SIMESC reuniu-se, no dia 29 de novembro, com os acadêmicos da última fase do Curso de Medicina da
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Participaram da reunião cerca de 40 estudantes, que ouviram
atentamente à exposição do Diretor de Apoio ao Graduando do SIMESC, Dr. Odi Oleiniscki. Ele explicou aos
acadêmicos como funciona os Sindicato e quais os serviços prestados, além de enfatizar a importância da
sindicalização para a manutenção de um sindicato forte e combativo.
Além do Dr. Odi, estiveram representando o SIMESC, os Drs. João Batista Bonnassis Junior e Eliana Nunes.
Ao fim da reunião, foi entregue aos estudantes a cartilha elaborada pelo SIMESC contendo informações sobre
assuntos de importância para o conhecimento e atuação dos futuros profissionais.
Essa reunião, na UFSC, encerra um ciclo de encontros com acadêmicos realizados neste segundo semestre:
na FURB (Blumenau), na UNIVALI (Itajaí), na UNIVILLE (Joinville) e na UNISUL (Tubarão).

3 - Assembléia Geral Ordinária e reunião da Diretoria Plena
Os médicos catarinenses estiveram reunidos em Assembléia Geral Ordinária no dia 09, sexta-feira, quando
aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2005 e a Previsão Orçamentária para 2006, tanto da
Diretoria Executiva como das Regionais. Também foi apresentado e aprovado o Relátorio das Atividades de
2005 do Sindicato. Ao final da Assembléia o SIMESC prestou homenagem aos três novos sócios vitalícios.
No sábado, dia 10, foi realizada a última Reunião de Diretoria Plena do ano. O evento iniciou com os informes
da Diretoria Executiva e das Regionais. Em seguida foi realizada uma Mesa Redonda, coordenada pelo
Presiden-te do Sindicato, Dr. Cyro Soncini, que debateu os seguintes assuntos: Lista de transplantes: ordem
cronológica ou de gravidade?; Atividade médica: obrigação de meio ou de resultado?; e Recursos
constitucionais para ações e serviços de saúde (EC 29) - e quando o Estado não aplica o percentual
determinado?
O evento contou com a participação da Juíza Maria de Lourdes Porto Vieira, da Neurologista/intensivista
Aldinéa Walkoff, do Advogado do SIMESC, Luis Cláudio Fritzen e do Secretário Geral do Sindicato, João Pedro
Carreirão Neto.
Estavam representadas na reunião 18 Diretorias Regionais. Mais detalhes sobre esses assuntos serão
publicados na edição do Boletim Médico 111, que será distribuído em janeiro de 2006.

COMUNICAÇÃO INTERNA 69/2005
1ª a 20 de dezembro de 2005

Por que ser sócio do SIMESC?
Existem muitos porquês para ser sócio do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa
Catarina. Mas, a resposta principal é aquela que certamente está na sua cabeça: lutamos
pelos mesmos objetivos, queremos o melhor para nós e para nossas famílias, queremos um
sindicato comprometido com a política de saúde e os interesses da categoria médica e da
Sociedade.
Se somente esta resposta não lhe é suficiente, podemos afirmar muito mais. Podemos dizer,
por exemplo, que o Sindicato dos Médicos, além de lutar por melhores condições de vida e
de trabalho para toda a categoria médica, também oferece serviços que facilitam o seu dia a
dia.
Temos quatro Assessorias que estão sempre a disposição do associado: Jurídica, Contábil,
Previdenciária e de Imprensa. Além disso, temos a Defensoria Médica e a Central de
Seguros Jomani. Todos os serviços são prestados gratuitamente ao médico filiado, em dia
com a sua contribuição.
Através do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina), que congrega o SIMESC, o CREMESC e a ACM, estamos envolvidos em lutas
que estão fazendo a diferença no exercício profissional: a implantação da CBHPM
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), a aprovação da Lei do
Ato Médico, que regulamenta a profissão, ações contra a abertura de novas escolas médicas
sem necessidade social e com qualidade questionável, pela formação adequada do médico.
O SIMESC tem exigido a aplicação dos recursos na área da Saúde conforme prevê a
Constituição Federal, tem insistido por um Programa Saúde da Família de qualidade tanto
para o usuário quanto para o médico; pela valorização profissional dos médicos que atuam
no SUS (Sistema Único de Saúde); pela abertura de vagas para Residência Médica; pelos
plantões e sobreaviso remunerados; entre outras tantas reivindicações.
Temos tido êxito na maioria das lutas empreendidas, não por acaso junto às comunidades
médicas mais organizadas e combativas.
Oferecemos, ainda, o Boletim Médico e a Comunicação Interna, além do site na Internet
(www.simesc.org.br), sempre com notícias sobre o que acontece na área da Saúde, a
atuação e as atividades do Sindicato e as opiniões dos médicos sindicalizados.
O Sindicato dos Médicos é, hoje, um instrumento legítimo e moderno na defesa dos direitos e
interesses da categoria médica.
Para mantermos esse trabalho e essa luta, precisamos de você. De sua participação como
sócio, colaborador, atuante, crítico, opinativo etc. A sua permanência como associado ou a
sua imediata filiação são, para nós, indispensáveis. Não há Sindicato Médico forte sem a
participação do médico!
Os médicos semestralistas estarão recebendo, em breve, o boleto para pagamento da 1ª
semestralidade de 2006. Os médicos residentes e os médicos “novos” (até dois anos de
formado) receberão boletos com a tarifa reduzida. Os mensalistas, prosseguirão com o
desconto mensal em conta corrente.
Por que ser sócio do SIMESC?
Porque nós, médicos, agentes desta bela e difícil profissão, merecemos mais.

COMUNICAÇÃO INTERNA 69/2005
1ª a 20 de dezembro de 2005

Por que ser sócio do SIMESC?
Existem muitos porquês para ser sócio do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa
Catarina. Mas, a resposta principal é aquela que certamente está na sua cabeça: lutamos
pelos mesmos objetivos, queremos o melhor para nós e para nossas famílias, queremos um
sindicato comprometido com a política de saúde e os interesses da categoria médica e da
Sociedade.
Se somente esta resposta não lhe é suficiente, podemos afirmar muito mais. Podemos dizer,
por exemplo, que o Sindicato dos Médicos, além de lutar por melhores condições de vida e
de trabalho para toda a categoria médica, também oferece serviços que facilitam o seu dia a
dia.
Temos quatro Assessorias que estão sempre a disposição do associado: Jurídica, Contábil,
Previdenciária e de Imprensa. Além disso, temos a Defensoria Médica e a Central de
Seguros Jomani. Todos os serviços são prestados gratuitamente ao médico filiado, em dia
com a sua contribuição.
Através do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina), que congrega o SIMESC, o CREMESC e a ACM, estamos envolvidos em lutas
que estão fazendo a diferença no exercício profissional: a implantação da CBHPM
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), a aprovação da Lei do
Ato Médico, que regulamenta a profissão, ações contra a abertura de novas escolas médicas
sem necessidade social e com qualidade questionável, pela formação adequada do médico.
O SIMESC tem exigido a aplicação dos recursos na área da Saúde conforme prevê a
Constituição Federal, tem insistido por um Programa Saúde da Família de qualidade tanto
para o usuário quanto para o médico; pela valorização profissional dos médicos que atuam
no SUS (Sistema Único de Saúde); pela abertura de vagas para Residência Médica; pelos
plantões e sobreaviso remunerados; entre outras tantas reivindicações.
Temos tido êxito na maioria das lutas empreendidas, não por acaso junto às comunidades
médicas mais organizadas e combativas.
Oferecemos, ainda, o Boletim Médico e a Comunicação Interna, além do site na Internet
(www.simesc.org.br), sempre com notícias sobre o que acontece na área da Saúde, a
atuação e as atividades do Sindicato e as opiniões dos médicos sindicalizados.
O Sindicato dos Médicos é, hoje, um instrumento legítimo e moderno na defesa dos direitos e
interesses da categoria médica.
Para mantermos esse trabalho e essa luta, precisamos de você. De sua participação como
sócio, colaborador, atuante, crítico, opinativo etc. A sua permanência como associado ou a
sua imediata filiação são, para nós, indispensáveis. Não há Sindicato Médico forte sem a
participação do médico!
Os médicos semestralistas estarão recebendo, em breve, o boleto para pagamento da 1ª
semestralidade de 2006. Os médicos residentes e os médicos “novos” (até dois anos de
formado) receberão boletos com a tarifa reduzida. Os mensalistas, prosseguirão com o
desconto mensal em conta corrente.
Por que ser sócio do SIMESC?
Porque nós, médicos, agentes desta bela e difícil profissão, merecemos mais.

