COMUNICAÇÃO INTERNA 79/2006
1ª e 2ª quinzenas de Agosto/2006

Nova Diretoria do SIMESC toma posse
A solenidade de posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretorias
Regionais do SIMESC foi realizada no dia 11, em Florianópolis. O evento contou com a
participação de mais de 300 pessoas, entre médicos sindicalizados, representantes de
sindicatos médicos de vários estados brasileiros, familiares, amigos e diversas
autoridades, entre elas, os representantes do Governo, Secretários de Estado da
Administração, Constâncio Alberto Salles Maciel, e da Saúde, Carmem Emília Bonfá
Zanoto.
Também estavam representados a FENAM (Federação Nacional dos Médicos), a FMSB
(Federação Médica Sul Brasileira), a ACM (Associação Catarinense de Medicina), o
CREMESC (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina), a ACMR (Associação
Catarinense de Médicos Residentes), entre outras Entidades Médicas, Sindicatos e
Sociedades de Medicina.
Ao passar o cargo ao novo Presidente, Dr. João Pedro Carreirão Neto, o então
Presidente do Sindicato, Dr. Cyro Soncini, falou sobre as lutas da categoria, as parcerias
firmadas e as vitórias conquistadas nos cinco anos em que esteve à frente do SIMESC.
Dr. João Pedro, por sua vez, afirmou que haverá continuidade dessas lutas e falou sobre
as metas da nova Diretoria. Após a solenidade de posse, os convidados foram
recepcionados com um coquetel no salão de festas da ACM.
1 - FMSB elege nova Diretoria - O médico catarinense Vanio Lisboa, atual VicePresidente do SIMESC é também o novo Presidente da FMSB (Federação Médica Sul
Brasileira). Ele foi eleito, juntamente com a nova Diretoria da Federação, no dia 12 de
agosto. Dr. Vanio recebeu o cargo do então Presidente, Dr. Murilo Shaeffer, Diretor do
SIMEPAR (Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná). A eleição foi realizada em
reunião da FMSB ocorrida em Florianópolis.
Além do Dr. Vanio, também fazem parte da nova Diretoria quatro diretores do SIMESC:
Dr. Leopoldo Back, como Secretário Geral, Dra. Eliane Soncini, como Tesoureira, e Drs.
César Ferraresi e Eduardo Usuy Junior, como Suplentes. A gestão dessa Diretoria será
de um ano, conforme prevê o estatuto da entidade.
Na oportunidade, foram apresentados o relatório da Secretaria Geral, com as atividades e
deliberações ocorridas durante a gestão anterior, a prestação de contas da Tesouraria e
também foram debatidas questões sobre a luta da categoria, entre elas, a aposentadoria
do médico.
A reunião contou com a participação da grande maioria dos Sindicatos filiados à FMSB,
diretores da FENAM, incluindo seu Presidente, Dr. Eduardo Santana, e também de
diversos Diretores da Executiva e das Regionais do SIMESC.
2 - Eleição na CERMESC - A CERMESC (Comissão Estadual de Residência Médica do
Estado de Santa Catarina) também está com nova Diretoria. A eleição e a posse
ocorreram no dia 26, em reunião realizada em Florianópolis. O SIMESC estava
representado pelo Dr. Cyro Soncini, que faz parte do Conselho Deliberativo da
CERMESC. Na oportunidade, ele falou sobre a importância no aumento do número de
vagas para Residentes e a realização de reunião mensal da Comissão, conforme prevê
seu Regimento.
Os novos Diretores da CERMESC são: Dra. Raquel Duarte Moritz (Florianópolis),

Presidenta, Dr. Manoel Pinto Filho (Joinville), Vice-Presidente, Dr. Sérgio Duwe
(Florianópolis), Secretário, e Dra. Ana Michels (São José), Tesoureira.
3 - Paralisação dos Médicos Residentes - Médicos Residentes de todo o país paralisaram
suas atividades durante o dia 24. Segundo a ANMR (Associação Nacional de Médicos
Residentes), 15 mil dos 17 mil Residentes participaram do movimento. Eles reivindicam
reajuste da bolsa-auxílio e melhores condições de aprendizado. A categoria reclama da
falta de investimento em hospitais públicos, do excesso de Escolas Médicas, das poucas
vagas para Residência Médica, das formas paralelas de formação de especialistas sem
amparo legal e de péssima qualidade, além da bolsa auxílio que está sem reajuste desde
o ano 2000.
Em Santa Catarina, os Médicos Residentes participaram do movimento, realizando Ato
Público no Centro de Florianópolis. Várias regiões estavam representadas na
manifestação, considerada um sucesso pelo Presidente da ACMR (Associação
Catarinense de Médicos Residentes), Dr. Felipe Eing. Se o Governo não atender às
reivindicações da categoria, os Médicos Residentes pretendem fazer novas paralisações.
A ANMR vai realizar uma reunião em Belo Horizonte, no início do próximo mês, para
discutir a possibilidade da realização de uma greve nacional, que poderá ser aprovada
em assembléia geral durante o 40º Congresso Nacional de Médicos Residentes, que
acontece nos dias 21 a 23 de setembro, em Gramado/RS.
4 - PCV - A reunião da Comissão de Negociação do PCV (Plano de Carreiras e
Vencimento) dos médicos que atuam na rede estadual de Saúde, marcada inicialmente
para o dia 16 de agosto, e transferida pelo Governo do Estado, acabou por acontecer no
dia 28. Dr. Cyro Soncini, representante das entidades médicas na Comissão de
Negociação, informou que o Governo garantiu que vai encaminhar para a ALESC
(Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina), até o dia 04 de setembro, o projeto
de lei contendo os itens acordados com a categoria.
Sobre o reajuste de 200%, principal reivindicação dos médicos, foi marcada nova reunião
para o dia 18 de setembro, quando o Governo deverá apresentar uma proposta com base
no estudo do impacto financeiro, que está sendo realizado. Estavam presentes na
reunião, além dos representantes do Governo e do Dr. Cyro, o Presidente da ACM
(Associação Catarinense de Medicina), Dr. Genoir Simoni, a Diretora da Associação, Dra.
Márcia Ghellar, e o Presidente do CREMESC (Conselho Regional de Medicina de Santa
Catarina), Dr. Wilmar Gerent.

Violência
O SIMESC tem recebido denúncias de médicos que sofrem ou já sofreram algum tipo de
violência em seu ambiente de trabalho. Diante disso, solicitou aos seus Advogados um
documento com aconselhamento jurídico sobre como o médico deve portar-se nessas
situações. Esse documento ficará à disposição da categoria no site do Sindicato www.simesc.org.br. Veja mais informações sobre esse assunto no próximo Boletim Médico.
Aguarde!
Se você sofreu alguma violência em seu ambiente de trabalho, ou se conhece alguém que
sofreu, avise ao SIMESC pelos fones (48) 3223-1030/3223-1060 ou envie mensagem para o email simesc@simesc.org.br.
É muito importante para o Sindicato obter essas informações para que possa tomar
providências.

