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Você sabe quais as vantagens de ser sócio do SIMESC?
São muitas as razões para você associar-se ao Sindicato dos Médicos do
Estado de Santa Catarina. Mas, o principal motivo é aquele que com certeza já
está na sua cabeça: lutamos pelos mesmos objetivos, queremos o melhor para
nós e para nossas famílias, queremos um sindicato comprometido com a política
de Saúde e os interesses da categoria médica e da Sociedade.
Se somente esta resposta não é suficiente para convencê-lo, podemos afirmar
muito mais: o SIMESC, além de lutar por melhores condições de vida e de
trabalho para toda a categoria médica, também oferece serviços que facilitam o
seu dia a dia.
São quatro Assessorias que estão sempre à disposição dos associados:
Jurídica, Contábil, Previdenciária e de Imprensa. Além disso, oferecemos a
Defensoria Médica e a Central de Seguros Jomani. Todos esses serviços são
prestados gratuitamente ao médico filiado em dia com a sua contribuição.
Através do COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado
de Santa Catarina), que congrega o SIMESC, o CREMESC e a ACM, estamos
envolvidos em lutas que estão fazendo a diferença no exercício profissional: a
implantação da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos), a aprovação da Lei do Ato Médico, que regulamenta a
profissão, ações contra a abertura de novas escolas médicas sem necessidade
social e com qualidade questionável, pela formação adequada do médico, a luta
pela melhoria do PCV (Plano de Carreira e Vencimentos) e a adequação do TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta).
O SIMESC tem exigido a aplicação dos recursos na área da Saúde conforme
prevê a Constituição Federal, tem insistido por um Programa Saúde da Família
de qualidade tanto para o usuário quanto para o médico; pela valorização
profissional dos médicos que atuam no SUS (Sistema Único de Saúde); pela
abertura de vagas para Residência Médica; pelos plantões e sobreaviso
remunerados; entre outras tantas reivindicações.
A grande maioria das lutas empreendidas, têm tido resultados favoráveis, não
por acaso junto às comunidades médicas mais organizadas e combativas.
Além de tudo isso, oferecemos, também, o Boletim Médico e a Comunicação
Interna, o site na Internet (www.simesc.org.br), sempre com notícias atualizadas
sobre o que acontece na área da Saúde, a atuação e as atividades do Sindicato
e as opiniões dos médicos sindicalizados.
O SIMESC é, hoje, um instrumento legítimo e atuante na defesa dos direitos e
interesses da categoria médica.
Para mantermos esse trabalho e essa luta, precisamos de você. De sua
participação como sócio, colaborador, atuante, crítico, opinativo etc. A sua
permanência como associado ou a sua imediata filiação são, para nós,
indispensáveis para o fortalecimento da luta. Não há Sindicato Médico forte sem
a participação do médico!

Campanha de Filiação
O SIMESC estará retomando, nos meses de julho e agosto, a campanha de
ampliação do quadro associativo. Para tanto, contratamos empresa
especializada que manterá contato com todos os médicos não sindicalizados.
Quando o telefone tocar, atenda! Fale conosco. Filie-se!
Caso deseje filiar-se de imediato, preencha a ficha em anexo ou acesse nosso
site - no link filiação.

Médicos do Estado param e fazem Ato de
Solidariedade
A paralisação dos médicos que atuam na rede estadual de Saúde, nos dias 27 e
28, foi um sucesso. Só não paralisaram as atividades os médicos que atenderam
casos de urgência e emergência e as terapias que não podem ser interrompidas.
No dia 28, foi realizado Ato de Solidariedade, com doação de sangue nos
hemocentros de Florianópolis, Joinville e Lages, com boa repercussão na
imprensa e bons resultados para os hemocentros. Mais detalhes sobre a
paralisação estão no Boletim Médico 113 e no site do Sindicato www.simesc.org.br.
Essa paralisação, a exemplo da ocorrida nos dias 09 e 10 de maio, expressa o
descontentamento dos médicos com relação ao PCV (Plano de Carreira e
Vencimentos). No dia 19 de julho, haverá nova Assembléia Geral dos Médicos
para reavaliar o movimento e discutir a mobilização, caso o Governo do Estado
não apresente nova proposta no prazo estipulado ou que a proposta
apresentada não agrade a categoria.

Assembléia Geral dos Médicos
dia 19 de julho
às 20 horas, na sede da ACM, em
Florianópolis
Declarações de Imposto de Renda feitas pelo
SIMESC aumentaram em 2006
O número de médicos filiados que utilizam o serviço de Assessoria Contábil do
SIMESC para fazer a sua declaração de IR (Imposto de Renda) vem

aumentando a cada ano. Este ano, por exemplo, a Assessora Contábil do
Sindicato, Kathyane Moro Silva, fez 30% a mais que no ano passado.
Ela afirma que o atendimento em 2006 foi mais rápido, já que os Médicos
trouxeram os documentos solicitados completos e respeitaram o prazo
estipulado para a entrega. Outro detalhe que a Contadora destacou foi o número
expressivo de Residentes que procurou pelo serviço: representaram cerca de
40% das declarações de IR realizadas pela Assessoria.
Segundo Kathyane, o atendimento prestado através de telefone, para
esclarecimento de dúvidas, também aumentou. Além disso, ela afirma que os
Médicos que fizeram a declaração do Imposto de Renda com o Sindicato no ano
passado voltaram a utilizar o serviço neste ano.
Para ter direito à utilização dos serviços prestados gratuitamente pelo SIMESC –
Assessorias Contábil, Jurídica, de Imprensa e Previdenciária, além da
Defensoria Médica, basta ser sindicalizado e estar em dia com a Tesouraria do
Sindicato.
No próximo ano, o SIMESC estará novamente à disposição de seus
sindicalizados.
A Assessoria Contábil faz, ainda, o seu livro caixa e a sua contabilidade (Ligue
48 - 32231060).

