COMUNICAÇÃO INTERNA 80/2006
1ª e 2ª quinzenas de Outubro/2006

A partir de março Médicos do estado terão Gratificação de
Desempenho e Produtividade
A Assembléia Geral dos Médicos, realizada no dia 18 – Dia do Médico -, na sede da
ACM, em Florianópolis, aprovou com apenas uma abstenção, a proposta do COSEMESC
(Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), de Gratificação
de Desempenho e Produtividade Médica, acatada pelo governo do estado através de
ofício encaminhado às entidades médicas poucas horas antes da Assembléia. O esboço
do Projeto de Lei que prevê esta gratificação, a qual vai elevar a remuneração dos
médicos de R$ 1.200,00 para R$ 3.600,00, utilizando recursos atualmente destinados ao
pró-labore, está à disposição da categoria no site do Sindicato - www.simesc.org.br.
Também encontra-se na home page do Sindicato o ofício encaminhado pelo governo.
A proposta, que entrará em vigor a partir de março de 2007, será enviada pelo governo
do estado para a Assembléia Legislativa em forma de projeto de lei, para aprovação.
CBHPM - O COSEMESC aproveitou a oportunidade para apresentar aos médicos
presentes a proposta de aplicação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos) enviada para o Grupo UNIDAS, mas que até aquele momento
não obteve resposta. Estavam presentes na Assembléia quase duzentos médicos,
representando as regiões da Grande Florianópolis, de Joinville, Brusque e do Médio Vale.

Médicos de Caçador decidem paralisar atividades
Os Médicos do serviço público municipal de Caçador decidiram, em Assembléia Regional
Extraordinária, realizada no dia 28, paralisar as atividades a partir do dia 13 até o dia 17
de novembro (com exceção dos atendimentos de urgência e emergência). A decisão
ocorreu em função da não aprovação, pela Câmara Municipal, da lei que previa a
alteração da jornada de trabalho e melhores remuneração e condições de trabalho. No
dia 17 de novembro, está marcada uma reunião da categoria para avaliar o movimento.
Se não houver acordo, os médicos do município já avisaram que vão paralisar
novamente, a partir de 1º de dezembro, com prazo a ser definido.

Assembléia Geral Ordinária e Reunião da Diretoria Plena
O Sindicato dos Médicos convida seus filiados a participarem da Assembléia Geral
Ordinária, marcada para o dia 08 de dezembro, sexta-feira, no Hotel Praiatur, na Praia
dos Ingleses, em Florianópolis, a partir das 20 horas. O objetivo principal da Assembléia é
apresentar o relatório de atividades e as contas do exercício 2006, além da Previsão
Orçamentária para 2007, a fim de serem aprovados pelos presentes.
No sábado, dia 09, será realizada a Reunião da Diretoria Plena do SIMESC. O encontro
pretende reunir os Diretores das 21 Diretorias Regionais do Sindicato, a fim de discutir e
buscar soluções aos problemas enfrentados pela categoria.

1 - Reunião com Acadêmicos de Medicina - No dia 04, as Dras. Eliana Nunes e Anamar
Brancher, Diretoras do SIMESC, reuniram-se com acadêmicos da UNIVALI, em Itajaí. A
reunião contou com a presença de 42 estudantes e também do Presidente Regional de
Itajaí, Dr. Mauro Machado. O objetivo da reunião era apresentar o Sindicato, falar sobre a
sua importância para a vida profissional do Médico e colocar-se à disposição dos
acadêmicos, assim como é feito em todos os semestres.
2 - Reuniões com Médicos Residentes - O SIMESC realizou 03 reuniões com Médicos
Residentes, durante este mês. A primeira ocorreu no dia 05, em Florianópolis, com os
Residentes da Maternidade Carmela Dutra. Eles receberam os Diretores do SIMESC,
Drs. Cyro Soncini, Vanio Lisboa e Eliane Soncini, que foram falar, entre outros assuntos,
sobre a importância da sindicalização para o fortalecimento do Sindicato. No mesmo dia,
os Drs. Cyro e Eliane, juntamente com os Diretores Regionais, Drs. Egídio Negri, Geraldo
Alves da Silva e Celso Itiberê Bernardes, reuniram-se com os Médicos Residentes do
Hospital Santa Isabel, em Blumenau. No dia 09 foi a vez da Joinville. Os Drs. Cyro, Vanio,
João Batista Bonnassis Junior, além dos Diretores Regionais, Drs. Hudson Carpes e
Marcelo Prates reuniram-se com 11 Médicos Residentes da região. As reuniões foram
consideradas positivas e muito proveitosas pelos diretores do Sindicato. O objetivo
dessas reuniões é integrar os Residentes e torná-los participativos no Sindicato, além de
mostrar a importância da entidade em sua vida profissional.
3 - Seminário de Planejamento Estratégico - O SIMESC realizou, nos dias 27 e 28, o
Seminário de Planejamento Estratégico da entidade. O evento teve como objetivos
principais fazer com que Diretores, Assessores e Funcionários aprendam a pensar e a
agir estrategicamente o Sindicato, e possibilitar a construção de um Plano Estratégico de
longo prazo.
Os trabalhos foram realizados sob a coordenação do Doutor em Administração, Nério
Amboni, da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) com experiência de
mais de 20 anos na área de Planejamento Estratégico. Segundo ele, esse trabalho tem
também o objetivo de agregar valores e “dar o rumo que devemos seguir”.
Participaram do Seminário cerca de 30 pessoas, entre Diretores, Assessores e
Funcionários do Sindicato.

Reuniões Sindicais e Assembléia
Regional em novembro
Xanxerê - O SIMESC reúne-se com os médicos da região de Xanxerê, no Oeste do
Estado, no d ia 10 de novembro, sexta-feira, às 20h15min, na Associação Desportiva
Classista Seara, a fim de discutir, entre outros assuntos, a situação do Hospital Regional
São Paulo e a contratualização.
Chapecó - No dia 11, sábado, o SIMESC reúne-se com os médicos da região de
Chapecó, também no Oeste de Santa Catarina, às 09 horas, no Hotel Bertaso. Os
assuntos em pauta são: SAMU e contratação de Médicos pelo estado.
Joinville - Os médicos de Joinville realizam Assembléia Regional Extraordinária,
convocada pelo SIMESC, no dia 22 de novembro, às 19h30min, no SINSEJ (Sindicato
dos Servidores Públicos de Joinville), com a seguinte pauta: negociação salarial com a
Secretaria Municipal da Saúde e regularização do pró-labore.

