COMUNICAÇÃO INTERNA 03/2001
2ª Quinzena de Outubro de 2001.
1.

Reuniões Regionais – No dia 23 de outubro foi realizada Reunião na Regional de
Tubarão, com a participação da Regional de Laguna e colegas das regiões próximas.
Todos os Diretores das Regionais de Tubarão e de Laguna estiveram presentes. Foram
destaques: a recepção promovida pelos colegas da Regional de Tubarão, o número de
participantes, os debates sobre Defensoria Médica e a filiação de colegas durante a
reunião.

2.

SIMERS – No dia 26 de outubro, representantes do Sindicato dos Médicos do Estado do
Rio Grande do Sul estiveram em Florianópolis para contatos com a Diretoria do SIMESC.
Na reunião, foram apresentados os produtos e serviços disponibilizados pelo SIMERS e o
sucesso obtido na ampliação da Sindicalização. Algumas estratégias semelhantes
poderão ser utilizadas, encorajadas pelos resultados já alcançados.

3.

COSEMESC – O Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa
Catarina, composto pelo SIMESC (atual coordenador), ACM e CREMESC esteve reunido
no dia 29 de outubro de 2001. Foram retomadas as decisões do IV FEMESC,
principalmente as questões relacionadas às cooperativas médicas, sede única,
regionalização das entidades e Comissão Mista de Avaliação dos Cursos de Medicina do
Conselho Estadual de Educação. Foi proposta reunião com a FECOMED e singulares. Foi
comunicado que o Secretário de Estado da Saúde aceitou participar de reunião com as
entidades médicas para discutir remuneração médica e condições de trabalho, em data a
ser marcada.

4.

Médicos Residentes – O SIMESC participou de reunião da Comissão Central de
Residência Médica da SES, no dia 31 de outubro. A Comissão decidiu recomendar às
Comissões Hospitalares de Residência Médica que respeitem o acordo firmado, não
realizando punições e estabelecendo a forma de reposição da carga horária da melhor
maneira possível, em prévio entendimento com os Médicos Residentes. Os prejuízos na
formação científica, apenas parcialmente recuperáveis, foram as principais preocupações
da Comissão.

5.

Conselho Municipal de Saúde – O SIMESC manteve assento no CMS de Florianópolis,
na eleição realizada em 29 de outubro. O representante do SIMESC é o colega Paulo
César dos Santos Borges.

Assembléia Geral – A

Diretoria Executiva e as Diretorias Regionais devem
preparar Relatório das Ações Sindicais/Prestação de Contas 2000/2001 e
apresentar o Planejamento para 2002 na AGO prevista para 14 de dezembro
de 2001. A prestação de contas deverá ser encaminhada até o dia 30 de
novembro, para ser apreciada pelo Conselho Fiscal

