COMUNICAÇÃO INTERNA 37/2003
2ª Quinzena de julho de 2003

Convite
O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina convida os médicos
filiados a participarem da solenidade de posse da Diretoria Executiva, do
Conselho Fiscal e das Diretorias Regionais, para a gestão 2003/2006, que será
realizada no próximo dia 15 de agosto, às 21 horas, no Auditório da Associação
Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Após o evento será oferecido um
coquetel. Confirmar presença até o dia 12 de agosto pelo telefone (48) 223-1060,
ou pelo e-mail simesc@simesc.org.br.
A Diretoria do SIMESC conta com a sua presença.
1.

Reuniões do COSEMESC em Joaçaba e Concórdia – O SIMESC, juntamente com
a ACM e o CREMESC, esteve reunido com os médicos das regiões de Joaçaba e
Concórdia nos dias 18 e 19, respectivamente. O assunto principal de Joaçaba foi a
abertura de Escola Médica no município. O COSEMESC posicionou-se contrário e
apresentou o Parecer e a Resolução do Conselho Estadual de Saúde manifestando-se
“contrário à criação do Curso de Graduação em Medicina na UNOESC, por não
preencher os requisitos relativos à necessidade social e aos aspectos sanitários da
região”. Os médicos presentes à reunião também se manifestaram contrários à abertura
do curso. Em Concórdia, dois assuntos foram destaques da reunião: sobreaviso e
criação de Diretoria Regional. Os médicos de Concórdia recebem sobreaviso
remunerado, mas o valor, segundo eles, é muito baixo. Estão reivindicando aumento e
solicitaram o apoio do SIMESC, o que foi prontamente atendido. Quanto à criação de
Diretoria Regional, os médicos presentes mostraram-se favoráveis à proposta.
Estiveram presentes nas duas reuniões, cerca de 60 médicos. Representando o
SIMESC estavam os Drs. Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto, Leopoldo Back e
Franz Willy Cruz.

2. Reunião da FMSB – No dia 25, foi realizada reunião da Federação
Médica Sul Brasileira, em Novo Hamburgo, no RS. Os principais
assuntos discutidos na reunião foram: “Remuneração do Médico –
Responsabilidade da Sociedade?”, exercício ilegal da Medicina e V
Congresso da CMB (Confederação Médica Brasileira), que será
realizado no mês de novembro, em Florianópolis. Das notícias
divulgadas na reunião, a de maior destaque foi a decisão do Conselho
Nacional de Saúde de ser contrário à criação de novos cursos de
Medicina. Estavam presentes no encontro cerca de 30 médicos,
representando sete sindicatos da região sul – destes, 12 eram da
direção da Federação. O SIMESC estava representado pelos Drs.
Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto, Leopoldo Back, Vanio
Lisboa, César Ferraresi (também diretores da FMSB), Alexandre
Posser e Eliane Soncini. A proposta do SIMESC, de realizar eleição da
nova diretoria da Federação em outubro, com posse em janeiro, foi
aprovada pelos presentes. A próxima reunião acontecerá em
Florianópolis, no mês de outubro.
3. Assembléia Geral - O SIMESC realizou, no dia 28, Assembléia Geral Estadual
Extraordinária, em sua sede, quando foi aprovada a proposta de CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho) dos médicos que atuam regidos pela CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho). Na oportunidade foram outorgados poderes ao Sindicato para negociar
com as entidades patronais e firmar a CCT. Os presentes autorizaram, ainda, o
ajuizamento do Dissídio Coletivo de Trabalho.

