COMUNICAÇÃO INTERNA 42/2003
2ª Quinzena de Outubro de 2003

V Congresso da Confederação Médica Brasileira
O SIMESC convida os médicos filiados a participarem do V Congresso da
Confederação Médica Brasileira, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de
novembro, no Praiatur Hotel, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. As
inscrições podem ser feitas pelos fones 223-1030/223-1060, pelo e-mail
simesc@simesc.org.br, ou ainda no local do evento. A programação pode
ser conferida no site do Sindicato: www.simesc.org.br.
1.

Dia do Médico – No dia 17, o COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas
do Estado de Santa Catarina), que congrega o SIMESC, o CREMESC e a ACM, promoveu
um jantar dançante na sede da ACM, em Florianópolis, em homenagem ao Dia do Médico.
Na oportunidade, o presidente da AMB apresentou aos participantes a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 2003 (CBHPM). No dia anterior, 16, a
Classificação foi o assunto em destaque no debate realizado em Joinville, na sede da
Sociedade Joinvilense de Medicina, com a presença de médicos e representantes do
COSEMESC.

2.

Reunião em Rio do Sul – Em reunião realizada no dia 23, entidades médicas e
representantes da FUSAVI (Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí), do HRAV (Hospital
Regional Alto Vale), Promotoria Pública e AMAVI (Associação dos Municípios do Alto Vale
do Itajaí), aprovaram proposta para efetuar o pagamento do sobreaviso médico em Rio do
Sul. Havia um impasse quanto à forma de pagamento. À noite, os médicos do corpo clínico
do HRAV aceitaram a proposta apresentada, por maioria dos presentes. Resta, agora,
elaborar os termos de compromisso e efetuar o pagamento devido. A paralisação prevista
para as 19 horas do dia 03 de novembro está, a princípio, suspensa.

3.

Conferência Estadual de Saúde – Realizada nos dias 24, 25 e 26, em Florianópolis,
trouxe a debate o tema central da 12ª Conferência Nacional de Saúde “Saúde: um Direito
de Todos e Dever do Estado – A Saúde que Temos, o SUS que Queremos”. O SIMESC
esteve representando pelos Drs. Fábio Botelho, Eduardo Usuy Junior e João Pedro
Carreirão Neto, este último eleito delegado para a 12ª Conferência Nacional de Saúde, que
acontecerá nos dias 07 a 11 de dezembro, em Brasília.

4.

Pró-labore – O SES, Dr. Carlos Fernando Agustini, comunicou ao COSEMESC no dia 29
que a partir da competência setembro/2003 não mais será realizado o desconto de
20% a título de contribuição para o INSS, incidente sobre o pro labore dos médicos que
atuam na rede estadual. Os médicos credenciados já estavam desonerados desde o mês
de agosto/2003.

- O SIMESC aplaude essa decisão da Secretaria de Estado da Saúde -
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