COMUNICAÇÃO INTERNA 21/2002
1ª Quinzena de Setembro de 2002.
1- Dia Nacional de Mobilização Contra os Piores Planos de Saúde – Os médicos de
Joinville marcaram o Dia Nacional de Mobilização Contra a Perda da Qualidade na
Medicina – dia 04, com um encontro que reuniu cerca de 100 participantes representando
várias regiões do país. O evento culminou com a aprovação da proposta apresentada
pelo coordenador do COSEMESC, Dr. Carlos Gilberto Crippa, em nome das entidades
médicas de SC, de promover, no Dia do Médico, em 18 de outubro, o Dia Nacional de
Paralisação do Atendimento aos Piores Planos de Saúde. Nesse dia, nenhum médico
deverá atender os piores planos em seu estado. A CMB e a FENAM já haviam aprovado
esta proposta em reunião conjunta. Estiveram presentes no encontro, além das entidades
promotoras – SJM, SIMESC, ACM e CREMESC -, representantes das entidades médicas
nacionais – CMB, FENAM, CFM, e AMB -, dos Sindicatos do Rio Grande do Sul e do
Paraná, das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, cooperativas, associações,
políticos, entre outras lideranças médicas. Na oportunidade Dr. Cyro Soncini, presidente do
SIMESC, afirmou: “é preciso fazer com que a luta contra os Planos de Saúde que não
atendem nossas reivindicações saia do papel para a prática. O Dia 18 é um início de
caminhada, e todos os médicos estão convocados”.
2- Reunião Sindical em Laguna – Diretores do Sindicato estiveram presentes em Laguna, no
dia 05, realizando reunião com os médicos daquela região. A participação foi pequena,
mas segundo avaliação da diretoria, foi positiva. Foram discutidos vários assuntos, entre
eles, questões jurídicas de interesse dos médicos da região. No dia 06, Dr. Cyro Soncini
participou de reunião do Corpo Clínico do HI Joana de Gusmão, em Florianópolis,
debatendo o assunto pró-labore. Também estiveram presentes os Drs. Remaclo Fischer
Junior (ACM) e Reinaldo Machado (CREMESC).
3- Assembléia Geral Extraordinária – No dia 13, médicos representando diversas regiões do
estado participaram da Assembléia Geral Extraordinária da categoria a fim de aprovar um
novo estatuto para o SIMESC. A assembléia aconteceu na sede da ACM (Associação
Catarinense de Medicina), em Florianópolis, e durou cerca de cinco horas. As questões
mais polêmicas foram amplamente debatidas e votadas. Segundo Dr. Marcolino Cabral,
Vice-presidente do SIMESC, “o novo estatuto pretende tornar o Sindicato mais ágil no
atendimento ao sindicalizado, ampliar sua representação regional e democratizar
instâncias decisórias, estabelecendo regras eleitorais claras e isentas de interesses
sazonais”. Assim que passar pela revisão ortográfica e gramatical e também pela
apreciação da Assessoria Jurídica, o estatuto reformulado será publicado na home-page do
Sindicato.
4- Reunião da Diretoria Plena - No dia 14, foi realizada a reunião da Diretoria Plena, que
aprovou a nova logomarca do Sindicato e a realização do Dia Nacional de Paralisação do
Atendimento aos Piores Planos de Saúde, em 18 de outubro - Dia do Médico. Também foram
discutidas as ações sindicais em curso, e aprovadas novas ações para os próximos meses.
Escolas Médicas, pró-labore, Planos de Saúde, movimento dos médicos de Joinville, salários,
foram assuntos debatidos. Estavam representadas na reunião as diretorias regionais do Médio
Vale, Joinville, Brusque, Rio do Sul, Laguna, Lages e Extremo-Oeste.

