COMUNICAÇÃO INTERNA 56/2004
1ª e 2ª Quinzenas de novembro de 2004

1 – Reunião do COSEMESC em Blumenau – O COSEMESC (Conselho Superior das
Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina) esteve reunido com médicos de Blumenau no
dia 03, quando foi debatida, principalmente, a implantação da CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos). Entre os assuntos relacionados à Classificação, os
médicos discutiram a situação atual do movimento pela sua implantação, as ações locais para
garantir que os Planos Regionais apresentem proposta de implantação, as estratégias
estaduais e nacionais do movimento e as discussões com as cooperativas médicas. Após
amplo debate, as lideranças de Blumenau decidiram realizar uma reunião com os médicos que
atendem o SERVIMED – Plano de Saúde local, que ainda não aderiu à CBHPM. Participaram
da reunião cerca de 30 médicos, entre eles os Diretores Regionais do SIMESC, Drs. Paula
Fischer e Egídio Negri, o Dr. Carlos Roberto Seara Filho (Conselheiro Fiscal) e os diretores
Cyro Soncini, também Coordenador do COSEMESC, César Ferraresi e Fábio Botelho. Pela
ACM, participaram da reunião os Drs. Viriato Cunha e Genoir Simoni. Dr. Wilmar de Athayde
Gerent representou o CREMESC. As entidades regionais também estavam representadas na
reunião pelos Drs. Waldemaro José Ferreira e Newton Mota, alem do Presidente da
UNIMED/Blumenau, Dr. Josemar Batista de Oliveira.

O COSEMESC reafirmou a posição de paralisação do atendimento
aos planos que não fizeram acordo.
- único modo de obtermos resultados positivos 2 – Reunião com Acadêmicos da UFSC – Os acadêmicos da 12ª fase do Curso de Medicina
da UFSC receberam, no dia 08, o Diretor de Apoio ao Graduando do SIMESC, Dr. Odi
Oleiniski, que proferiu palestra sobre as funções, as atividades e a importância do Sindicato, e
também sobre as lutas da categoria médica na atual conjuntura. Dr. Odi falou, ainda, sobre o
que é o COSEMESC e fez um relato das principais lutas das entidades médicas. Os assuntos
que geraram mais questionamentos foram a Lei que regulamenta a profissão do Médico e a
implantação da CBHPM. Diante de tantas dúvidas, Dr. Odi teve a oportunidade de falar sobre a
importância do Ato Médico para a profissão e a luta pela remuneração adequada através da
implantação da CBHPM. Falou, ainda, sobre o PSF (Programa Saúde da Família) e Residência
Médica. Também enfatizou a importância da sindicalização para o fortalecimento do Sindicato e
das lutas da categoria. Ele aproveitou para entregar a Cartilha elaborada pelo Sindicato, que
traz explicações sobre o Ato Médico, SUS, PSF, Residência Médica e Previdência Social e
distribuiu fichas cadastrais para atualização de endereços. O encontro reuniu cerca de 50
acadêmicos de Medicina da UFSC.
3 – Reunião do COSEMESC – No dia 10, o COSEMESC realizou reunião extraordinária, na
sede do CREMESC. Os assuntos principais foram: a implantação da CBHPM e as dificuldades
enfrentadas pelos médicos em Laguna. O COSEMESC apresentou aos médicos presentes as
estratégias e as ações do movimento pela implantação da Classificação. Em seguida, os Drs.
Carlos Picarelli e Vilberto Felipe, Diretor Regional do SIMESC, apresentaram as dificuldades do
exercício da profissão no PS do Hospital de Laguna, inclusive com períodos sem plantonistas
escalados ou com péssimas condições de trabalho. Também não há sobreaviso em algumas
áreas. Por isso, solicitaram um posicionamento do CREMESC e do COSEMESC.
Representando o SIMESC, estiveram presentes os Drs. Cyro Soncini, César Ferraresi e Odi
Oleiniski.

4 – Nova equipe do Jurídico – Em reunião realizada no dia 12, foi apresentada ao SIMESC a
nova equipe do Departamento Jurídico, que irá consolidar os trabalhos no setor. Agora, além
do Dr. Luis Cláudio Fritzen, também estarão atendendo aos médicos filiados, os advogados
Suzane Matos de Almeida, Georgi Wagner, Erial Lopes de Haro e Juliana Bressan Cordini.
Com essa nova equipe, o SIMESC ampliará os dias de atendimento na sede do Sindicato. A
partir deste mês, os advogados estarão atendendo todas as segundas, quartas e sextas das 16
às 18 horas, sem prejuízo aos atendimentos no escritório. Basta ligar para o fone (48) 2231030 ou 223-1060, ou ainda ir até a sede do SIMESC, que fica à Rua Coronel Lopes Vieira, nº
90, Centro, Florianópolis. Todos os advogados estão à disposição para realizarem ações
coletivas, dissídios e principalmente a defesa dos médicos filiados. Esse é um dos serviços
gratuitos oferecidos pelo SIMESC. Para usufruí-lo, basta estar sindicalizado e em dia com a
Tesouraria.
5 – Reunião Sindical em Fraiburgo – O SIMESC realizou reunião sindical em Fraiburgo no
dia 19, quando foram tratadas questões referentes ao exercício profissional na região,
sobreaviso remunerado e implantação da CBHPM – situação atual e próximas ações da
Comissão de Mobilização do COSEMESC. Estiveram presentes cerca de 30 médicos, entre
eles, os Diretores Regionais de Videira, Drs. Agostinho Bernardi e Carlos Eduardo Waltrick,
além do Presidente da UNIMED local, Dr. Adroaldo Lorenzonni. Pelo SIMESC estavam
presentes os Drs. Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto, César Ferraresi, Odi Oleiniscki e
Leopoldo Back. O Assessor Jurídico e a coordenadora do Sindicato também participaram da
reunião.
6 – Reunião Sindical em Caçador – No dia 20, a reunião Sindical aconteceu em Caçador,
onde estiveram presentes diversas lideranças médicas locais, entre elas, o Vereador Francisco
Ogibowski, os Presidentes da Associação Médica e UNIMED locais e os Diretores Regionais
do Sindicato, Drs. Cláudio Araldi, Jairo Biramar de Oliveira e José Serrão César. Os assuntos
em pauta também foram o movimento pela implantação da CBHPM, sobreaviso remunerado e
os principais problemas enfrentados pelos médicos da região. A reunião foimuito produtiva e
vários encaminhamentos foram definidos.

