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1. Movimento Médico em Rio do Sul – Cumprindo as tarefas delegadas pela categoria na
Assembléia Regional Extraordinária de 29 de abril, em Rio do Sul, o SIMESC enviou
notificação à FUSAVI (Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí), comunicando que os
médicos do HR Alto Vale paralisarão as atividades do sobreaviso a partir das 19 horas do
dia 09 de junho se não houver acordo que garanta a devida remuneração. No dia 08 de
maio o CREMESC, reunido em sessão plenária, emitiu parecer considerando ÉTICO o
movimento dos médicos em Rio do Sul (veja quadro acima), fazendo publicar Nota Oficial
no Jornal de Santa Catarina, edição de 10/05/03. Ainda nesta semana, dia 06, em
audiência com o Dr. Carlos Fernando Coruja Agustini, Secretário de Estado da Saúde, o
COSEMESC solicitou e obteve apoio político para essa reivindicação da categoria médica,
considerada justa pelo Secretário. Igualmente contatados os Drs. Antonio Serafim Venzon,
Dep. Federal e Volnei Morastoni, Dep. Estadual/Pres. Assembléia Legislativa SC,
comprometeram-se a usar seus prestígios na busca de solução para este impasse.
Também em Rio do Sul as entidades médicas têm-se reunido e encaminhado as questões
pertinentes, com entusiasmo e firmeza. É importante a participação da categoria médica do
Alto Vale nesta luta que é de todos nós. Mais informações estão no site do Sindicato:
www.simesc.org.br.
2. Audiência com o Secretário da Saúde – O COSEMESC esteve em audiência com o
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Agustini, no dia 06, quando ouviu a posição do Governo
com relação à pauta de reivindicações dos médicos, apresentada na audiência de janeiro.
Com relação ao pagamento do Pró-Labore, ele admitiu formar uma nova comissão, a
exemplo da que já existia, a fim de discutir e propor sua legalização. Também disse que
está sob análise o desconto de 20% a título de contribuição para o INSS – sabidamente
ilegal, já que quem deve pagar é o tomador dos serviços, não os médicos. Sobre a Lei que
define critérios para a abertura de cursos na área da Saúde, vetada pelo Governo anterior,
sob a alegação de inconstitucionalidade, o Secretário comprometeu-se a analisar a
proposta. Dr. Agustini disse, ainda, que manterá contato com o Conselho Estadual de
Educação para tentar retomar os trabalhos da Comissão Mista de Investigação sobre o
Ensino Médico em Santa Catarina, que asseguravam melhoria na qualidade da formação
dos médicos em nosso Estado. Quanto aos aprovados no concurso da Saúde, o Secretário
afirmou que serão chamados em junho funcionários para tomar posse no Hospital Gov.
Celso Ramos, em Florianópolis, e no Hospital Hans Dieter Schmidt, em Joinville. A partir de
julho serão chamados os concursados para as outras unidades. Sobre as condições de
trabalho dos médicos do Estado, ele informou que será feito um “raio-X” da situação para
poder tomar providências. Com relação à manutenção do contrato UNISANTA, o SES disse
que promoverá uma reunião do Governo com as entidades médicas a fim de discutir a
questão.
3.

Reunião do COSEMESC – O COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do
Estado de Santa Catarina) realizou reunião no dia 07, quando discutiu os seguintes
assuntos: VI FEMESC, exercício ilegal da Medicina, ato médico, movimento Médico em Rio
do Sul e remuneração médica. Os assuntos em destaque foram exercício ilegal da
Medicina e ato médico – Lei do exercício profissional do médico -, que será amplamente
debatido no ENEM (Encontro Nacional das Entidades Médicas), marcado para o final de
maio, em Brasília. Durante a reunião integrantes das três entidades manifestaram sua
preocupação com as denúncias sobre o exercício ilegal da Medicina, especialmente as que
tem chegado – em grande número – do município de Chapecó. O CREMESC, responsável
pela fiscalização do exercício profissional, deverá desencadear as primeiras investigações
já neste mês de maio. Ficou definido, ainda, que o COSEMESC fará uma reunião
específica para debater este assunto. Estavam presentes na reunião representantes das
três entidades médicas – SIMESC, CREMESC e ACM. Pelo Sindicato estavam presentes
os Drs. Cyro Soncini, César Ferraresi, Alvin Laemmel, Vanio Lisboa e Odi Oleiniscki.

4.

Instalação do Conselho Estadual de Saúde – O Secretário Geral do SIMESC, João
Pedro Carreirão Neto, participou, no dia 30 de abril, como representante do Sindicato, da
reunião de instalação do Conselho Estadual de Saúde.

5.

Diferença do Adicional de Insalubridade – Os médicos celetistas que atuavam em
hospitais da Fundação Hospitalar de Santa Catarina no ano de 1988, devem procurar o
SindSaúde (Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Florianópolis),
para saber se têm direito a receber a diferença do adicional de insalubridade. O SindSaúde
ganhou ação judicial referente a este benefício. Para obter informações, é só ligar para o
fone (48) 222-4552, dizendo o nome e o local do trabalho na época. Se for confirmado que
tem direito a receber o benefício, o médico deve comparecer ao SindSaúde portando
Carteira de Identidade, CPF e número da conta corrente.
O SIMESC cumprimentou o Sindicato da Saúde por esta vitória.

Serviços UNICRED – A UNICRED Florianópolis – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Médicos e Profissionais da Saúde da Grande Florianópolis - oferece diversos serviços para
o médico. Além da conta corrente, que pode ser Personal ou Corporativa, existem os
investimentos, como o UNICRED Poupe Consulta, o Programado, o Progressivo e o Premium.
Também oferece créditos familiares, profissionais e empresariais. Ainda tem os serviços
especiais e o UNICRED via Internet 24 horas. Para maiores informações, é só acessar o site
da UNICRED Florianópolis: www.unicred-florianopolis.com.br.

