COMUNICAÇÃO INTERNA 08/2002
1ª e 2ª Quinzenas de fevereiro de 2002.
1-

Reuniões Regionais – No dia 1º, a diretoria executiva do SIMESC, acompanhada das
Assessorias Jurídica e de Imprensa, esteve reunida com os médicos da região de Videira,
dando continuidade às reuniões iniciadas no ano passado com o intuito de apresentar o
Sindicato e ouvir as sugestões dos médicos. Estiveram presentes cerca de 40 médicos, o
que comprovou o interesse que o SIMESC tem despertado e levou a diretoria a avaliar
como uma das melhores reuniões regionais já realizadas. Nesse encontro o Sindicato
comemorou seu milésimo filiado em dia com a tesouraria. No dia 22, juntamente com a
ACM e o CREMESC, diretores do SIMESC reuniram-se com o corpo clínico do Hospital
São Camilo, de Imbituba, para avaliar o movimento dos colegas médicos devido à grave
situação relacionada à remuneração médica, sobreaviso e a omissão do gestor municipal
na assistência à saúde no município.

2-

Reunião Unimed - A Diretoria da Unimed Florianópolis, representada pelos médicos
Almir Gentil, presidente, Nicolau Teixeira Filho, vice-presidente, Hidelbrando C. Scofano,
superintendente, Ségio W. Duwe, diretor de contas médicas, Luiz E. Morales, gerente de
mercado, e Roberto D’Ávila, diretor de educação cooperativista, esteve presente na
Reunião do SIMESC do dia 04. Foram discutidos temas relacionados com o mercado de
trabalho médico. A UNIMED informou que a implantação de Cartão de Afinidade para
ampliação da clientela encontra-se em fase avançada de estudos e recebeu apoio das
entidades médicas. Por solicitação do SIMESC, foi agendada uma nova reunião para
discutir remuneração do trabalho médico, valorização do ato médico, acesso à
cooperativa, assim como debater a gestão da cooperativa.

3-

Reunião do COSEMESC – No dia 25, o COSEMESC reuniu-se na sede do Sindicato e
um dos principais assuntos foi a organização do V FEMESC (Fórum das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina), que será realizado nos dias 24 e 25 de maio, na
sede da Associação Médica Serrana, em Lages. Na oportunidade foi criada uma comissão
encarregada de elaborar a sua programação, formada por dois diretores de cada entidade
que faz parte do COSEMESC – SIMESC, CREMESC e ACM. O FEMESC é aberto a toda
categoria médica.

4-

Conselho Estadual de Educação – O SIMESC, juntamente com a ACM e o CREMESC,
esteve presente em reunião da Comissão de Educação Superior do Conselho Estadual
de Educação, no dia 26. O objetivo do encontro era traçar a estratégia a ser desenvolvida
em 2002, para retomar a avaliação dos cursos de Medicina oferecidos pelas Instituições
de Ensino Superior em Santa Catarina. A defesa do Ensino Médico de qualidade e a
fiscalização através de conselhos e órgãos estabelecidos para esse fim são questões
definidas no programa de ação sindical da atual diretoria.

5- Publicidade no Boletim Médico – Comunicamos, mais uma vez, que o Boletim Médico
está disponibilizando espaços publicitários para a próxima edição. Para anunciar, entre em
contato com o SIMESC.

