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1ª e 2ª Quinzenas de Agosto de 2003

1. Reunião com Diretores Clínicos - O SIMESC realizou, no dia 04, reunião ordinária
contando com a presença de Diretores Clínicos dos Hospitais da Grande Florianópolis, a fim
de debater os problemas enfrentados pelos médicos das unidades de Saúde e procurar
soluções. O Dr. Cyro Soncini, presidente do Sindicato, abriu o encontro informando sobre a
reunião da Federação Médica Sul Brasileira, ocorrida em Novo Hamburgo - RS, no dia 25
de julho; apresentou os assuntos que seriam debatidos na reunião do COSEMESC; e
narrou a audiência com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Fernando Agustini, concedida
ao COSEMESC, no dia 31 de julho, com o objetivo de discutir a pauta de reivindicações da
categoria médica entregue ao Secretário em janeiro. Sobre o pagamento do pró-labore, Dr.
Agustini afirmou que pretende torná-lo legal e solicitou um prazo de mais dois meses para
analisar a situação dos médicos que recebem o benefício no Estado. Sobre o desconto de
20%, a título de contribuição para o INSS, que está sendo realizado no pagamento do Prólabore dos médicos que atuam na rede estadual, ele garantiu que irá desonerar os
profissionais credenciados neste mês. Quanto aos demais profissionais, o Dr. Cyro lembrou
que o desconto é ilegal, já que cabe ao contratante pagá-lo, e o Secretário também solicitou
mais um prazo para definir a situação. O Secretário manifestou apoio ao COSEMESC na
luta contra a abertura indiscriminada de escolas médicas, e afirmou, também, que
prosseguirá chamando os candidatos aprovados no concurso público lotando-os nas
unidades da SES. Estiveram presentes na audiência com o Secretário, representantes das
três entidades médicas do Estado - SIMESC, ACM e CREMESC. Representando o SIMESC
estavam os Drs. Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto e Vanio Lisboa. Nessa reunião do
dia 04, o SIMESC decidiu aguardar os dois meses solicitados pelo Secretário, a fim de
resolver o problema do pagamento do pró-labore. Essa posição foi levada para a reunião do
COSEMESC, no dia 06, que a referendou.
2. Posse no SIMESC – No dia 15, Dr. Cyro Soncini foi reconduzido à presidência do SIMESC,
em solenidade de posse da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e das Diretorias
Regionais do Sindicato, eleitas no dia 24 de julho. O evento ocorreu na sede da ACM e
contou com a participação de cerca de 200 pessoas, entre elas, autoridades estaduais e
nacionais como a Dra. Maria Rita de Assis Brasil, Presidente do SIMERS (Sindicato dos
Médicos do RS) em exercício, representando a CMB, a Dra. Thaís Lippel, Vice-Presidente
Região Sul/FENAM, o Vice-Prefeito de Florianópolis, Dr. Murilo Capella, e o Dr. Nelson
Grisard, Presidente da ACAMED, representando o Governador do Estado. Os presidentes
do CREMESC, Dr. Newton Mota, e da ACM, Dr. Viriato Cunha também estiveram presentes
e, em seus discursos, enfatizaram a importância da união das três entidades – SIMESC,
CREMESC e ACM -, através do COSEMESC, a fim de garantir o fortalecimento da categoria
médica. Também fizeram parte da mesa os Drs. Marcolino Cabral, pela UNIMED/Fpolis,
Eduardo Usuy Junior, pela ACMR, Jorge Abi Saab Neto, pela UNICRED/Fpolis, e Roberto
D’Ávila, pelo CFM. Após a solenidade, os convidados foram recepcionados com um
coquetel, realizado no mesmo local.
Movimento dos médicos de Brusque – No dia 21, os médicos que atuam no Hospital
Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital de Azambuja), de Brusque, decidiram, em
Assembléia Regional Extraordinária, paralisar as atividades do sobreaviso apartir das 19
horas do dia 1º de outubro, caso não seja feito acordo para o devido pagamento. Os médicos
da região, não presentes na Assembléia, poderão referendar as decisões subscrevendo termo
de concordância com as propostas aprovadas. Ficou definido, ainda, que será solicitado
parecer do CREMESC. Além disso, será feita notificação à Administração do Hospital e
enviado comunicado aos poderes constituídos da região, a respeito das decisões. A
Assembléia contou com a participação de pelo menos 70% dos médicos que atuam
efetivamente no Hospital de Azambuja. A Assembléia Regional foi coordenada pelo Dr. Cyro
Soncini, presidente do Sindicato dos Médicos e contou com a presença do Vice-Presidente da
ACM, Dr. Genoir Simoni, do Vice-Presidente Distrital de ACM no Vale do Itajaí, Dr. Sérgio
Meira, do presidente da DR do SIMESC de Balneário Camboriú, Dr. Renato Chaves Vargas,
além dos três DRs do SIMESC de Brusque, Drs. André Karnicowski, Manuel Dominguez
Parente e Rudimar Fernando dos Reis. Representando a Diretoria Executiva do Sindicato, além
do Dr. Cyro, estavam os Drs. César Ferraresi, João Pedro Carreirão Neto, Odi Oleininski, Fábio
Botelho, Zulma Carpes e Eliane Soncini. Ficou marcada uma nova reunião para o dia 11 de
setembro.

4. Escolas Médicas – No dia 12, o COSEMESC teve uma audiência com o presidente do
Conselho Estadual de Educação, Adélcio Machado, a fim de retomar as discussões sobre o
processo de avaliação dos cursos de Medicina em SC. O Prof. Adélcio, empossado
recentemente, garantiu que estará de portas abertas para discussão e marcou a primeira
reunião para o dia 02 de setembro. No dia 14, o COSEMESC enviou ofício aos médicos e
autoridades da região de Joaçaba, informando que o Conselho Estadual de Saúde aprovou
proposta de realização de Seminário conjunto entre os Conselhos Estaduais de Saúde e de
Educação, com a participação das Comissões Específicas da ALESC para debater as questões
referentes aos cursos de graduação de interesse do SUS, e também, reafirmou parecer
contrário à criação do Curso de Medicina em Joaçaba. Em nível nacional, o CNS posicionou-se
contrário à abertura de cursos superiores na área da Saúde que tenham processo em
tramitação no órgão, recomendando ao Conselho Nacional de Educação e ao Ministro da
Educação a suspensão total da abertura de novos cursos no setor por no mínimo 180 dias,
incluindo cerca de 35 pedidos em andamento.
5. Movimento pela Preservação da Saúde dos Catarinenses – Preocupados com a situação
da Saúde no Estado e seus reflexos na qualidade do atendimento à população, profissionais da
área estão se mobilizando em prol da Preservação da Saúde dos Catarinenses. O SIMESC faz
parte desse movimento, que reúne entidades hospitalares, clínicas, laboratórios, médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, além de empregados e empregadores da área. Eles querem
encontrar alternativas para evitar o caos na assistência médico-hospitalar, não só na rede
pública (SUS), mas também na rede privada. "Antes que a crise afete a sua Saúde e a da sua
família, una-se a nós", é o apelo do Movimento, que também vai exigir o apoio das autoridades
- governantes e parlamentares - para garantir aos catarinenses o seu maior direito: à vida. A
próxima reunião será no dia 04 de setembro.

