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Homenagem à médica Mirella Maccarini Peruchi
O fato lamentável que tirou a vida da médica radiologista, Dr. Mirella
Maccarini Peruchi, de 35 anos, chamou a atenção da população Sul
catarinense e deixou a classe médica consternada. A fatalidade
reascendeu a discussão em torno da falta de segurança pública na
cidade, bem como a impunidade, principalmente, entre os adolescentes
infratores. Entidades médicas repudiaram o assassinato da médica em
um comunicado oficial enviado para a imprensa.

Leia a nota oficial:
Infelizmente, hoje, estamos expostos a dura realidade que domina nossa
região, estado e país; balizada no total descaso para com o ser humano é
para com a sociedade como um todo.
Somos vítimas de um sistema mesquinho baseado em números (de votos principalmente) em que
os pilares da sociedade organizada foram deixados de lado. Nossa educação é precária e sem norte
(basta ver o impasse da greve), nossa saúde jogada à sorte e nossa segurança desprovida de
recursos (materiais e humanos) e "engessada" por leis feitas por quem deveria nos representar e fazer
o que é o melhor para a sociedade.
Gostaríamos de lembrar a todos de nossas responsabilidades enquanto cidadãos e que VOTO tem
preço sim, às vezes pago com uma moeda como esta.. rubra de sangue.
E quantas Mirellas, Marias e Pedros ainda terão que pagar por nossas decisões erradas?
Dr. Alexandre José Farac o

Dr. Luiz Augusto Borba

Assessoria jurídica atua na defesa dos
direitos dos médicos
O presidente do SIMERSUL juntamente com seus diretores e
da sua assessoria jurídica participaram, nestes últimos meses, de
diversas reuniões que trataram sobre os direitos dos médicos.
A principal pauta, neste início do ano de 2015, foi a situação
financeira do Hospital São José e o atraso no pagamento dos
honorários médicos.
No dia 27 de fevereiro, na sede do SIMERSUL, o presidente
Dr. Luiz Augusto Borba, o diretor do SIMERSUL, Dr. Giancarlo
Búrigo, a Diretora do Corpo Clínico do Hospital São José, Dra.
Carmem Gandi, o Delegado do CREMESC, Dr. Rômulo Pizzolatti,
o assessor jurídico do SIMERSUL, Dr. Eduardo Borba Alamini e
outros médicos do Corpo Clínico do São José participaram de
uma coletiva para a imprensa no município de Criciúma e região,
expondo os problemas que os médicos têm passado dentro do
hospital com relação ao recebimento dos seus honorários e o
futuro da instituição.
Duas solicitações foram feitas pelo corpo clínico do hospital. A
primeira, que a dívida do Estado e do município de Criciúma, que
monta em torno de R$ 15 milhões, referente as contas que
ultrapassaram os limites de atendimento do hospital sejam
pagas.
A segunda reivindicação foi a do reajuste de todos os valores
pagos aos profissionais através do Sistema Único de Saúde (SUS),

NOTAS
NOVA ELEIÇÃO DO
SIMERSUL - O Sindicado dos
Médicos da Região Sul
(SIMERSUL) comunica que a
eleição para a nova diretoria
ocorre no mês de agosto. Ao
todo, sete componentes
formam a diretoria, sendo eles:
o presidente, três vicepresidentes, secretário,
tesoureiro e diretor social.
Quem tiver interesse pode
entrar em contato com a
secretaria do sindicato. O posto
é ocupado por um período de
três anos.
SIMERSUL NA WEB - Uma
nova plataforma de interação
com o Sindicado dos Médicos
da Região Sul (SIMERSUL) será
disponibilizada nas próximas
semanas. Está em fase de
projeto o site do sindicato. A
expectativa é que a página
esteja pronta para a navegação
até o fim do mês de junho. Esse
novo meio de comunicação
facilitará o contato com os
associados.

na qual a tabela permanece inalterada por anos. Ficou
decidido que, caso essas reivindicações não fossem
atendidas nos dias subseqüentes, o corpo clínico do Hospital
São José entraria em greve por tempo indeterminado,
mantendo apenas os serviços de urgência e emergência.
Ainda, algumas reuniões foram realizadas com a Prefeitura
Municipal de Criciúma tratando, também, tanto dos assuntos
relacionados à dívida do Hospital São José com os médicos do
corpo clínico do hospital quanto do concurso público realizado
no ano passado. Infelizmente, devido ao entra e sai de prefeitos
do município e a conseqüência de troca de assessores e
secretário de saúde, a pauta que trata do concurso público e a
equiparação salarial dos médicos mais antigos foi adiada para
os próximos meses.

*Texto de autoria do advogado do departamento jurídico do
SIMERSUL, Dr. Eduardo Borba Alamini, que presta assessoria
aos associados do sindicato.
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Palavra do Presidente - Regional Médica da Zona Carbonífera
Dr. Alexandre José Faraco

“A participação associativa nos dá força perante nossas
demandas e demonstra a nossa união”

Caros colegas.
Iniciamos 2015 com vários desafios descortinando-se no
horizonte. Além da questão do respeito profissional (no caso a
falta dele por parte dos gestores); temos o compromisso de
mobilizar nossos associados para a participação, enquanto
entidade organizada e representativa nos movimentos populares
de repúdio à corrupção e a favor das mudanças do rumo político
do Brasil.
Participamos da passeata do dia 15 de março e estivemos
novamente mobilizados no dia 12 de abril em mais uma
manifestação na nossa cidade.
Mas o escopo principal de nossa entidade não foi deixado de
lado, já temos programada a X Jornada da RMZC para os dias 23

e 24 de outubro com o programa principal deste ano sendo
dedicado a gastroenterologia. Também já temos programados as
nossas palestras itinerantes iniciando no dia 16 de abril na cidade
de Criciúma.
Colegas, a participação associativa nos dá força perante
nossas demandas e demonstra aos gestores que estamos
organizados e falando a mesma voz. Além disso, a participação
nos eventos científicos ajuda-nos no aprimoramento profissional
sem a necessidade de deslocamentos dispendiosos a outros
centros.
Os desafios são muitos, mas a vontade e a capacidade de
superá-los também.

Regional Médica unida na
manifestação contra a corrupção
Categoria esteve presente no movimento
nacional ocorrido no dia 15 de março e 12 de
abril
Milhares de pessoas em diversas cidades do país foram às
ruas no dia 15 de março e 12 de abril. A população esteve reunida e
demonstrou seu descontentamento com o atual cenário político
vivido pelo país.
Os médicos também se reuniram e pediram respeito à saúde
dos brasileiros.
Na região Sul, os integrantes da Regional Médica da Zona
Carbonífera (RMZC), junto com os demais profissionais estiveram
reunidos e disseram não para a corrupção, o desgoverno, a
mentira e para o caos na saúde.
A categoria esteve reunida como no dia 31 de julho de 2013,
quando médicos e acadêmicos de medicina se uniram em frente
ao Hospital São José, de Criciúma, e caminharam pelas principais
ruas da região central da cidade.
Os profissionais e os estudantes chamaram a atenção e
pediram melhorias na saúde pública brasileira.
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Aniversariantes - Regional Médica da Zona
Carbonífera
Confira abaixo os aniversariantes associados da Regional Médica da Zona Carbonífera (RMZC) nos meses
de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Mais de 70 profissionais comemoram aniversário nos
primeiros seis meses do ano.
Janeiro
André Antônio Althoff-23/01
Celso Lufchitz- 09/01
Fábio A. Messer 24/01
Fabrício JustiKalô- 29/01
Manoel Cardoso - 05/01
Rafael Búrigo Locks- 15/01
Ricardo Martins - 20/01
Mirna F Zilli - 20/01
Wilton Mendes Martins - 13/01

Fevereiro
Carlos de Carvalho - 19/02
Eduardo Búrigo - 11/02
Emanuel M. Milanez- 21/02
Gilson Henrique Strobel - 24/02
Irani Valentim Alberton Jr - 05/02
Marcelo Emilio Beirão - 19/02
Michel Faraco - 21/02

Março
Adriano Locks - 04/03
Ari Girardi- 16/03
Arnon Borges Teixeira -21/03
Carla dos S. Rodrigues - 29/03
Carmem L. de Aguiar Grandi27/03
Caroline Chachamovsch- 06/03

Domingos Valentim Simon - 04/03
Isaac Aisenberg Ferenhof - 03/03
JiovaniFuzer- 23/03
José Darci Silvestre - 19/03
Júlio Marcio Rocha - 28/03
Luiz Augusto Borba - 07/03
Marco Aurélio dos Santos Rosa - 20/03
Marco Aurélio Praia Porto - 14/03
Miguel Moretti - 02/03
Nelson A Guidi - 23/03
Sérgio Emerson Sasso- 27/03
Rozenir Ramos - 15/03
Yeni Verônica do Nasc- 23/03

Abril
Jeisson Simionatto- 24/04
João C Mazzini Juliano - 25/04
João Luiz da Rocha - 16/04
José Carlos Ghedin- 10/04
Julio Manfredini- 10/04
Leda Brandão Garcia - 22/04
Luiz Alves de Miranda - 30/04
Luiz Damasco de Miranda Neto - 06/04
Manuel F. Neto - 11/04
Marcio Emanuel Silva - 27/04
Margarete Bristot- 01/04
Napoleão C Silva - 25/04
Portiuncola Gorini- 12/04
Ricardo José Choma- 18/04

Rogério Carlessi- 20/04
Robson Gonçalves de Almeida 02/04
Rodrigo Porto Leite - 05/04
Rogério da Silva - 04/04
Tânia Maria Lorenzoni- 08/04

Maio
Daniel Meller Dal Toé - 06/05
Dário Gárcia - 26/05
Josué Ferreira da Silva Jr - 04/05
Giuliano Pazini Bortoluzzi- 19/05
Nira Brião Vaz - 27/05
Rodrigo Afonso Muxfeldt- 05/05
Miguel Moretti - 02/03
Nelson A Guidi - 23/03
Sérgio Emerson Sasso- 27/03
Rozenir Ramos - 15/03
Yeni Verônica do Nasc- 23/03

Junho
Alexander Araldi de Oliveira 20/06
Alexandre C Silvestre 04/06
Álvaro Ronaldo Rocha 12/06
Audinar De Liz 26/06
Christian da Silva Dal Pont 30/06
Joacy Casagrande Paulo 04/06
Leandro Avany Nunes 12/06
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“Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a
hora, não espera acontecer”

Dr. Luiz Augusto Borba
A frase acima que tem como título o
meu artigo, me inspirou a escrever este
texto.
A classe médica, durantes anos, ficou
esperando a banda, a história e os fatos
passarem na sua frente, sem tomar
atitudes ou aprenderem com eles.
Tivemos inúmeras perdas no nosso
ramo de atividade profissional, do tipo: ato
médico, salário base, defesa de classe,
planos de saúde regulando nossos
exercícios da medicina e tantos outros.
Até hoje, aceitamos trabalhar em
locais inapropriados, aceitamos salários
baixos e a tabela do Sistema Único de
Saúde (SUS) defasada. Somos
considerados os culpados da saúde ruim
do nosso país e para a população somos
ricos, trabalhamos pouco e nossa vida é
fácil.
Nos últimos anos apanhamos muito,
nos jogaram na lama, nos desmoralizaram
e criaram o Mais Médico. Os nossos
movimentos contrários foram

insuficientes.
Estamos assistindo a multiplicação de
faculdades médicas e de cursos de
especializações relâmpagos e os nossos
futuros médicos despreparados para
enfrentarem uma realidade dura e cruel na
vida profissional, por que não basta se
formar, tem que ter especialidade, pósgraduação, doutorado, etc.
Nossos médicos fazem cursos, se
aperfeiçoam, trabalham mais de 13 horas
por dia. Muitos ainda fazem plantões,
mesmo após anos de formado.
Passam pouco tempo com seus
familiares, sempre com medo de
processos e com qualidade de vida
abaixo da média ideal.
Estou no meu terceiro mandato como
presidente do Sindicato dos Médicos
desta região, e lhes informo que a classe
médica continua a esperar, e o pior, sem
aprender.
Ainda hoje, aqui em nossa cidade, os
médicos não chamam o sindicato para

lutar por sua causa por desconhecimento,
preconceito, medo e pior... acham que
podemos atrapalhar a negociação.
Estamos em um novo momento
nacional. Estamos realizando uma grande
mudança de atitudes médico-profissional
em nossa cidade, que é a negociação
com o Hospital São José, de Criciúma,
movimento este que está sendo assistido
e divulgado em todo o nosso Estado e que
deverá ser exemplo para futuros
movimentos catarinense.
Não temos outra saída senão nos
juntarmos aos órgãos representativos de
nossa classe, mas muito mais importante,
é largar o jaleco, sair de casa, pensar e
analisar o nosso futuro, que PODERÁ não
ser maravilhoso. Sair para as ruas e...
APRENDER, SABER FAZER A HORA E
NÃO ESPERAR ACONTECER. VIVA A
CLASSE MÉDICA E VAMOS A LUTA!
Luiz Augusto Borba
Presidente SIMERSUL

À população Sul catarinense

Reuniões Científicas Itinerantes para 2015
Projeto da Regional Médica da Zona Carbonífera completa dez anos
A Regional Médica da Zona Carbonífera (RMZC) inicia o ano de 2015 com uma série de Reuniões Cientificas
Itinerantes agendadas. O calendário prevê reuniões nos meses de abril, junho, agosto e novembro. O projeto
percorre cidades diferentes da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) desde 2005, completando
dez anos em 2015. As reuniões, que abordam assuntos distintos, servem como trocas de experiências e como
momentos de confraternização.

Confira abaixo o calendário das Reuniões Científicas Itinerantes da Regional Médica
10 de junho. Em Urussanga, às 20 horas. (mais detalhes a confirmar);
12 de agosto. Em Forquilhinha, às 20 horas. (mais detalhes a confirmar);
11 de novembro. Em Içara, às 20 horas. (mais detalhes a confirmar).

EXPEDIENTE
Regional Médica da Zona Carbonífera. Rua Ernesto Bianchini Góes . Centro Empresarial de Criciúma. Fone (48) 3433 - 0110. Os artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores. Jornalista Responsável: Ana Sofia Schuster . DRT RS 8019 . Editoração Novo Texto Comunicação.

Ouvi do secretário de saúde do Estado de
Santa Catarina que ele tem um plano “b”
para resolver a questão financeira do
Hospital São José e o novo contrato a
ser assinado. Problema que se arrasta
desde 2014.

O plano “b” seria:
1 - Aceitar os valores solicitados pelo
Hospital São José?
2 - Uma nova proposta?
3 - Chamar a União para discutir?
4 - Processar o Hospital São José e
obrigá-lo a aceitar a proposta do Estado?
5 - Intervenção no Hospital São José?
6 - Outras alternativas?
Luiz Augusto Borba
Presidente do Sindicato Dos Médicos da
Região Sul catarinense (SIMERSUL).

Representantes do Sindicato dos Médicos da Região Sul
(SIMERSUL), do Conselho Regional de Medicina (CRM) e do corpo
clínico do Hospital São José reuniram a imprensa para comunicar o
estado de greve em março na Associação Empresarial de Criciúma ACIC. Passado o prazo de estado de greve, os profissionais
restringiram os serviços a partir do dia 3 de abril, mediante nenhuma
proposta aceitável para os médicos do corpo clínico da instituição.

