Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). EDSON ROGERIO FEDRIZZI
M.D. Diretor(a) Técnico Hospital Florianópolis

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). RICARDO CAMARGO VIEIRA
M.D. Diretor(a) Clínico Hospital Florianópolis

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). MURILO RONALD CAPELLA
M.D. Diretor(a) Geral Hospital Infantil Joana de Gusmão

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). LUCIA REGINA GOMES MATTOS SANTOS SCHULTZ
M.D. Diretor(a) Técnica Hospital Infantil Joana de Gusmão

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). ANA CAMILA FLORES FARAH
M.D. Diretor(a) Clínica Hospital Infantil Joana de Gusmão

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). ANTONIO FERNANDO BARRETO MIRANDA
M.D. Diretor(a) Geral Hospital Nereu Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). IVETE IOSHIKO MASUKAWA
M.D. Diretor(a) Técnica Hospital Nereu Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). FABIO GAUDENZI DE FARIA
M.D. Diretor(a) Clínico Hospital Nereu Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). JAMIL CHEREM SCHNEIDER
M.D. Diretor(a) Geral Instituto de Cardiologia do Estado de SC

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). ANTONIO FELIPE SIMAO
M.D. Diretor(a) Técnico Instituto de Cardiologia do Estado de SC

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). LUIZ FABIANO DE MIRANDA GOMES
M.D. Diretor(a) Clínico Instituto de Cardiologia do Estado de SC

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). MARISE REGINA WIETHORN RODRIGUES
M.D. Diretor(a) Geral Hospital Regional Homero de Miranda Gomes

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). DIMAS ESPINDOLA
M.D. Coordenador do Corpo Clínico Hospital Regional Homero de Miranda Gomes

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). ADEMAR NIENKOETTER CARPES
M.D. Gerente Técnico Hospital Regional Homero de Miranda Gomes

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). RICARDO MAIA SAMWAYS
M.D. Diretor(a) Geral Maternidade Carmela Dutra

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). RAFAEL FRANCO DA SILVA MEDEIROS
M.D. Diretor(a) Técnico Maternidade Carmela Dutra

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). FABIANA REBELO PEREIRA
M.D. Diretor(a) Clínica Maternidade Carmela Dutra

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). LIBORIO SONCINI
M.D. Diretor(a) Geral Hospital Governador Celso Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC
Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). ROGERIO FRANZONI NASCIMENTO
M.D. Diretor(a) Técnico Hospital Governador Celso Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

Florianópolis, 26 de novembro de 2013.
Prezado(a) Colega
Vimos convida-lo(a) a participar da próxima reunião do COSEMESC, agendada para
o dia 11 de dezembro de 2013, quarta-feira, às 19:30h, na sede do Conselho Regional de
Medicina.
Dentre os assuntos pautados incluímos “a remuneração do médico/SES”, sendo
nossa intenção iniciar debate à respeito de necessária estratégia de ação para 2014. Não
precisamos lembrar que dentre muitos outros servidores públicos (coronéis, delegados,
peritos judiciais, magistrados, promotores etc) são os médicos aqueles menos reconhecidos
na hora da contrapartida remuneratória. As cobranças, em compensação, chegam “a cavalo”.
Mais à frente enviaremos a pauta da reunião.
Agende-se desde já para lá se fazer presente.
Forte abraço.

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC

Ilmo(a). Sr(a).
Dr(a). VALMOR ELPO
M.D. Diretor(a) Clínico Hospital Governador Celso Ramos

ACM
CREMESC
SIMESC
SIMERSUL
ACAMESC

Fone/ fax: (48) 3231.0300 - e-mail: acm@acm.org.br
Fone/fax: (48) 3952.5000 - e-mail: cremesc@cremesc.org.br
Fone: (48) 3223.1060 – Fax: (48) 3222.9279 - e-mail: simesc@simesc.org.br
Fone: (48) 3433-0110 - e-mail: simersulce@gmail.com
Fone/ fax: (48) 3231.0342 - e-mail: bethribeiro@acm.org.br

