COMUNICAÇÃO INTERNA 22/2002
2ª Quinzena de Setembro de 2002.
1- Diretoria Jurídica – COMUNICADO - A Assessoria Jurídica do SIMESC vem recebendo
reiterados pedidos de esclarecimentos a respeito da legalidade – ou não – da cobrança da
contribuição confederativa por parte da FEHOESC, SINDILAB e Congêneres. Visando
esclarecer a todos, comunicamos que tal pagamento não é obrigatório para os que não
forem filiados àquelas entidades, estando nossa Assessoria Jurídica à disposição para
esclarecimentos específicos. Sugerimos ainda, a leitura do artigo publicado no Jornal da
o
ACM n 255 – julho/agosto 2002, Goss e Oliveira - Advogados Associados, a respeito do
assunto.
2- Reunião Sindical em Jaraguá do Sul – No dia 16 de setembro, diretores e assessores
(imprensa e jurídico) do Sindicato estiveram em Jaraguá do Sul, reunidos com os médicos
da região. Na oportunidade, o presidente do SIMESC informou sobre as ações do
COSEMESC e da entidade até aquele momento e sobre as próximas ações definidas em
reunião da Diretoria Plena. Os médicos puderam tirar suas dúvidas, principalmente com
relação a questões jurídicas, que foram esclarecidas pelo advogado do Sindicato.
Estiveram presentes cerca de 20 médicos, entre eles, os três diretores regionais. A
diretoria do SIMESC considerou a reunião muito positiva.
3- Comissão para Análise do Pró-labore – Na reunião ocorrida no dia 19, foi acordado com
a Secretaria de Estado da Saúde que o pró-labore médico referente aos meses de
fevereiro/março 2002, parcialmente bloqueado, será pago no mês de outubro/02. Também
foi apresentada pelas entidades médicas, proposta de anteprojeto de lei visando regularizar
a situação do pró-labore. Quanto ao desconto de 20% no valor do pró-labore a título de
contribuição para o INSS, nossos representantes ainda estão analisando qual o melhor
caminho a seguir, o que deverá ocorrer breve.
4- Formação do Médico em Santa Catarina – No dia 27, o SIMESC, juntamente com a ACM
e o CREMESC, participou do III Fórum Catarinense de Ensino Médico, na
FURB/Blumenau, debatendo com os Coordenadores dos Cursos de Medicina (FURB,
UFSC, UNIVALI, UNISUL, UNIVILLE e UNESC) e Estudantes (FURB, UFSC, UNIVILLE) o
tema “Avaliação Discente”. Foram apresentados diversos métodos de avaliação, nos
primeiros anos da graduação e no internato, alguns já colocados em prática. Todos
demonstraram grande preocupação com a melhoria na formação do médico e com a
detecção precoce dos alunos em dificuldade nos seus cursos. Uma Comissão nomeada
apresentará, no IV Fórum (em Tubarão, no dia 29 de novembro), a proposta para avaliação
discente a ser seguida por todas as Universidades presentes.
Avaliação das Escolas de Medicina: os integrantes do III Fórum aprovaram, por
unanimidade, o envio de carta ao Conselho Estadual de Educação manifestando seu total
apoio à realização da Avaliação dos Cursos de Medicina ainda em 2002.

