COMUNICAÇÃO INTERNA 26/2002
2ª Quinzena de novembro de 2002.

1.

Federação Médica Sul Brasileira – Foi empossada a nova Diretoria da FMSB (Federação
Médica Sul Brasileira), eleita na reunião do dia 04 de outubro, que exercerá o mandato por
1 (um) ano. Participam da nova Diretoria os diretores do SIMESC, Cyro Soncini –
Presidente FMSB; João Pedro Carreirão Neto – Secretário Geral FMSB; Leopoldo Alberto
Back – suplente do Secretário Geral FMSB; Vanio Cardoso Lisboa – Tesoureiro Geral
FMSB e César Augusto Ferraresi – suplente do Conselho Fiscal FMSB. A Federação é
composta por sindicatos da Região Sul e tem por principal objetivo a defesa dos interesses
da categoria médica.

2. Congresso da CMB - Foi realizado, de 27 a 30 de novembro, o IV Congresso da CMB
(Confederação Médica Brasileira), na cidade de Santos, em São Paulo. Participaram do
evento 22 sindicatos e cinco federações de todo o país. Estiveram representando o
SIMESC os médicos Cyro Soncini e João Pedro Carreirão Neto. Foram debatidos temas
importantes, tais como “SUS e Controle Social”, “Formação Médica e Mercado de
Trabalho”, “Defesa Profissional e Responsabilidade Médica”. Após a Plenária Final foi
eleita a nova Diretoria da CMB (gestão 2002/2004), tendo como presidente o Dr. Ricardo
Paiva, de Pernambuco. Ele assume a presidência da CMB defendendo a unificação do
movimento médico sindical brasileiro - “sem capitular e sem dominar” -, o debate
democrático e a luta em busca de resultados para transformar a realidade do médico.
Santa Catarina ficou com dois representantes na nova diretoria: Dr. Cyro Soncini, como 3º
vice-presidente e Dr. João Pedro Carreirão Neto, como conselheiro fiscal.
3.

32a Convenção Nacional UNIMED - O SIMESC enviou ofício à UNIMED
Florianópolis, FECOMED e UNIMED do Brasil, responsáveis pela organização da
32ª Convenção Nacional, realizada no mês novembro, em Florianópolis,
manifestando preocupação com relação ao esquecimento das questões referentes à
remuneração do médico na programação do evento. A diretoria do Sindicato lembra
que o médico vive momento de restrições impostas ao seu trabalho, especialmente
aquele organizado em forma de cooperativa, e por isso, reafirma a importância da
discussão do tema. Conheça a íntegra do documento na home-page do Sindicato:
www.simesc.org.br.

4. Reunião em Indaial – No dia 20, Presidente e Secretário Geral do SIMESC estiveram
reunidos com médicos da cidade de Indaial e da Regional Médio Vale (Timbó, Rio dos
Cedros, Pomerode), debatendo questões jurídicas, administrativas, cooperativas e
sindicais. O SIMESC é legítimo vetor para estes e outros assuntos, estando a serviço de
todos os sindicalizados.

Residência Médica – A reunião da CEREM (Comissão Estadual de Residência Médica)
ocorrida no dia 23, confirmou Dr. Alvin Laemmel, Diretor de Apoio ao Pós-Graduando do
SIMESC, tesoureiro da entidade para o mandato de dois anos (2202/2004). Na oportunidade,
foi aprovada a realização de um estudo da demanda de especialistas da sociedade catarinense
em cada área, visando a criação de novas residências médicas no estado, o que, segundo Dr.
Alvin, já é esperado, devido ao aumento do número de graduados em Medicina.

