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Defensoria Médica 24h
O SIMESC passará a disponibilizar a todos os seus filiados, a partir do dia 01 de
fevereiro de 2010, a Defensoria Médica 24h, alcançando os médicos catarinenses
nos mais diversos ambientes de trabalho e a qualquer hora do dia ou da noite. Presente há algum tempo em nossos Programas de Ação, reunimos agora condição para implementá-lo, em benefício dos médicos que terão, “na ponta da linha”, o advogado
sindical orientando-os sobre como proceder em situações críticas ou incomuns no
exercício da atividade profissional. É importante registrar que os serviços usuais de
defensoria médica (ações administrativas, criminais, trabalhistas, cíveis) e a assessoria jurídica prosseguirão normalmente nos horários de atendimento rotineiro. (Mais
informações no Boletim 127)

A Diretoria.
Como proceder:
•

Telefonar para os advogados do SIMESC, em situações críticas ou incomuns

•

0800 (informado futuramente - ligação gratuita)

•

Início: 01 de fevereiro de 2010

•

Atendimento exclusivo para médicos sindicalizados

Plantão de Diretoria
Também passaremos a disponibilizar, na mesma data (01 de fevereiro de 2010) , o
Plantão de Diretoria, alcançável pelo telefone (informado futuramente), durante todos os dias da semana. Quando o médico necessitar esclarecimentos e/ou a adoção de
medidas sindicais, ele poderá falar com o diretor de plantão - também médico -, e
buscar orientação.
As situações rotineiras serão automaticamente transferidas para o período normal de
atividades no Sindicato (2ª a 6ª feiras, das 10 às 19h). (Mais informações no Boletim 127)

O SIMESC deseja a todos um
Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo!!!!
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Dia 04

Assembléia Geral Ordinária Estadual (AGO)

AGO, AGE E RDP

- Mensalidade SIMESC—

Sindicato dos Médicos do
Estado de SC

Apresentamos a todos, na Assembléia do dia 4 de dezembro, a necessidade absoluta de aumentarmos o
valor da nossa contribuição associativa (mensalidade/semestralidade), hoje estabelecida em 30/180 reais. O valor ora praticado tem trazido dificuldades para nossas ações e nosso planejamento. É nosso entendimento, também, que 30 reais mensais é
incompatível com um sindicato de médicos! Considerando que o início de cada ano é
especialmente cruel para todos nós (muitas taxas), tínhamos a intenção de propor o aumento para julho
de 2010, o que se demonstrou impraticável.
Explicamos: Já no início do próximo ano queremos implantar a Defensoria Médica 24h e o Plantão
de Diretoria, ampliaremos os atendimentos das assessorias jurídica e previdenciária, daremos prosseguimento às ações sindicais (reuniões, viagens, boletim médico para todos os médicos, apoio aos residentes e acadêmicos, comunicações internas, etc.), dentre outras ações que virão. Neste curto espaço de
tempo participamos de várias reuniões e/ou eventos no Estado, que provocaram elevação em nossos
gastos (Camboriú, Joinville, Blumenau, Tubarão, Imbituba, Lages, Campos Novos, São José, Itajaí,
Balneário Camboriú, Brusque), e continuaremos a fazê-las em 2010. Igualmente nossos advogados
prosseguem dando assistência jurídica por toda Santa Catarina (diárias, aluguel de veículos, etc.), enquanto ainda não contamos com os facilitadores escritórios regionais. Hoje, em função de nossas renovadas atividades, a “sobra de caixa” é pequena não sendo suficiente para contemplar os nossos projetos
para 2010, trazendo grande risco de prejudicarmos as sempre necessárias ações sindicais. Após detalhada apresentação pelo Tesoureiro Geral, os médicos filiados, presentes na Assembléia, entenderam a
nossa argumentação e decidiram, sem votos contrários, pela imediata elevação do valor da contribuição
associativa. A proposta aceita aumentou a mensalidade para R$ 40,00 (semestralidade R$ 240,00), a
partir de janeiro de 2010, com a manutenção dos descontos já estabelecidos para Residentes e Médicos Novos. Ficou também pré-acertada nova acomodação na mensalidade SIMESC para janeiro de
2011 (R$50,00), se assim aprovarem os dirigentes e sindicalizados reunidos na AGO de dezembro de
2010. Entendemos que este é o valor que melhor contempla as necessidades do Sindicato dos Médicos
nos dias de hoje, com seus múltiplos serviços e com sua base estadualizada, mas respeitando o bolso de
todos optamos por sugerir esta plena acomodação em duas etapas. Daqui há um ano, como já foi dito,
todos serão chamados para analisar esta proposição. No Boletim Médico 127, que estará circulando no
mês de janeiro, traremos transcrita na íntegra a Previsão Orçamentária 2010, além de outros assuntos
debatidos na Assembléia.
A Diretoria.
Dias 04 e 05
SIMESC reúne médicos na Capital para AGO, AGE e RDP

Nos dias 04 e 05 de dezembro, o SIMESC reuniu seus associados, para participarem das Assembléias e
da Reunião de Diretoria Plena. Dentre os assuntos estavam o Relatório de Atividades, Prestação de
Contas das Diretorias e a Previsão Orçamentária para 2010. (Mais informações no BM 127)
Dia 08
Corpo Clínico do hospital Evangélico solicita presença do SIMESC na cidade
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O SIMESC esteve em Brusque, no dia 08 de dezembro, debatendo a questão do sobreaviso médico
com o Corpo Clinico do Hospital Evangélico. Foram esclarecidas dúvidas e sugerido encaminhamentos pelos diretores do Sindicato. (Mais informações no BM 127)
Dia 21
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CONFRATERNIZAÇÃO NO SIMESC.
Acompanhe as ações sindicais!
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