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Carta de Joinville
Os médicos catarinenses, reunidos no IX FEMESC (Fórum das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina), na cidade de Joinville, nos dias 02 e 03 de
junho de 2006, após amplo debate em sessão plenária, trazem ao conhecimento
da categoria médica e sociedade em geral, as seguintes deliberações:
 Exigir das autoridades competentes um Ensino Médico de qualidade, com
avaliação permanente das Escolas Médicas;
 Posicionar-se contra a abertura de novas Escolas Médicas, assim como
contra a ampliação do número de vagas das Escolas já existentes;
 Exigir junto às autoridades competentes, abertura do número de vagas
para a Residência Médica compatível com o número de formandos pelas
Escolas Médicas;
 Denunciar a omissão do Conselho Estadual de Educação no que concerne
à avaliação das Escolas Médicas catarinenses;
 Instar as Entidades Médicas Nacionais a agirem com maior empenho na
luta contra a abertura indiscriminada de Escolas Médicas;
 Instar a categoria médica para que não se omita frente às más condições
de oferta dos cursos médicos, assim como às más condições de trabalho
e remuneração, denunciando-as;
 Alertar aos médicos para que analisem os Termos de Ajustamento de
Conduta propostos aos municípios pelo Ministério Público, assinados ou
não;
 Realizar fóruns de debate para discutir os Termos de Ajustamento de
Conduta, com a participação de Promotores Públicos, Gestores e
Médicos;
 Sensibilizar Gestores e sociedade organizada acerca da necessidade de
que, para um trabalho médico de qualidade, seja assegurada parte de
sua carga horária para estudos permanentes;
 Denunciar ao Ministério Público a inadmissível precarização dos contratos
de trabalho do médico, em especial aqueles inseridos na estratégia do
Programa Saúde da Família;
 Exigir a correta aplicação dos recursos orçamentários em ações e
serviços de Saúde, em atendimento à Emenda Constitucional 29;
 Posicionar-se contra a falta de políticas públicas dos governos Federal e
Estadual nas áreas da Saúde, Segurança e Educação, assim como
repudiar todo e qualquer ato que deponha contra a ética na política;
 Aprovar a realização do X FEMESC na cidade de Chapecó, no ano 2007.
Joinville 03 de junho de 2006.

