COMUNICAÇÃO INTERNA 30/2003
1ª e 2ª Quinzenas de Março de 2003

Convocação
O Presidente do SIMESC, Dr. Cyro Soncini, no uso de suas atribuições e conforme
determina o artigo 56º do Estatuto, convoca Eleições para a Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal e Diretorias Regionais, a serem realizadas no dia 24 de junho deste ano, na forma
prevista nas normas estatutárias. O processo eleitoral será coordenado e conduzido pela
Comissão Eleitoral eleita na Assembléia Geral realizada no dia 31 (veja mais informações na
nota abaixo). O registro de candidatos poderá ser feito a partir do dia 10 até o dia 29 de abril,
prazo previsto pelo Artigo 58º do Estatuto.
1. Assembléia Geral Ordinária – O SIMESC realizou, em sua sede, no dia 31, AGO para
eleger os três médicos que compõem a Comissão Eleitoral, conforme prevê o § 1º do Artigo
57º do Estatuto. A Comissão eleita é a responsável pela aprovação do Regimento Eleitoral e
pela coordenação do pleito do dia 24 de junho. Foram eleitos os seguintes médicos: Drs.
Gilberto Digiácomo da Veiga, Flavio Luiz Vieira e Fernando Menegazzo Rosa.
2. Diretorias Regionais – A Diretoria Executiva do SIMESC enviou ofício aos seus Diretores
Regionais lembrando das eleições que ocorrerão no dia 24 de junho. O documento convida-os
a participarem do pleito e lembra, ainda, que de acordo com o Artigo 32º do Estatuto, as
chapas das Diretorias Regionais são independentes da Executiva. Portanto, qualquer médico
pode participar, desde que tenha pelo menos 180 dias de sindicalização e esteja quite com a
Tesouraria do Sindicato. Cada Diretoria Regional é composta por um presidente, um secretário
e um tesoureiro.
3. CEE – O Conselho Estadual de Educação, reunido em sessão plenária no dia 25, ratificou o
parecer exarado pela Comissão de Educação Superior e aprovou, por maioria de votos, o
Instrumento de Verificação das Condições de Oferta dos Cursos de Medicina/2002. Este
Instrumento, elaborado por representantes da ACM, CREMESC, SIMESC e CEE terá papel
fundamental no processo de avaliação das Escolas Médicas em Santa Catarina.
4. Comissão Estadual de Residência Médica – No dia 13, foi realizada reunião da Comissão
Estadual de Residência Médica, que contou com a participação do Dr. Alvin Laemmel,
Tesoureiro da Comissão e Diretor de Apoio ao Pós-Graduando do SIMESC. Segundo ele, o
principal ponto de pauta dessa reunião foi a programação e a viabilização das visitas às
Residências Médicas para recadastramento, e avaliação do aumento do número de vagas das
especialidades já existentes e da criação de vagas em novas especialidades. O representante
do SIMESC também apresentou relato feito por médico residente de Rio do Sul (Hospital
Regional Alto Vale) a respeito de dificuldades e problemas lá detectados. A Comissão Estadual
de Residência Médica já agendou visita àquela instituição para o primeiro dia de abril.
5. Linha de Crédito – A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma linha de crédito para o
médico. Trata-se do Proger, que é dirigido a profissionais liberais. De acordo com a Caixa,
essa linha vai permitir que o médico consiga capital de giro para equipar o seu consultório. Veja
mais informações na página do Sindicato na Internet:

