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1ª quinzena de Novembro de 2009

SIMESC convida filiados para AGO, AGE e RDP
Sindicato reunirá os médicos na Capital em Dezembro
Prezado Colega,

convite

Vimos convidá-lo a participar dos eventos programados para os dias 04 e
05 de dezembro de 2009, ocasião em que estaremos a debater assuntos
de interesse do Sindicato e reafirmaremos nossos compromissos de gestão
(filiações, redução da inadimplência, apoio aos residentes e acadêmicos, comunicação com os médicos, COSEMESC Regional, entre outros), bem como
estabeleceremos nossas metas para 2010.
Já temos a confirmação da presença de todas as Diretorias Regionais do SIMESC em Santa Catarina.
Todas as atividades serão realizadas no Hotel Praiatur, sito a Av. Dom
João Becker, nº 222—Praia dos Ingleses—Fpolis/SC.
A Diretoria

Estão programados:
1. Assembléia Geral Ordinária Estadual (AGO), dia 04
de dezembro, às 20:30h
(Relatório de atividades, prestação de contas, previsão orçamentária 2010)

2. Assembléia Geral Extraordinária Estadual (AGE), dia
05 de dezembro, às 09:30h
(Eleger Diretores para cargos vagos)
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3. Reunião de Diretoria Plena (RDP), dia 05 de dezembro, das 10h às 17h

Compareça.
Acompanhe as ações sindicais!
www.simesc.org.br
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Dia 03

Destaques de novembro

Greve na Saúde: Entidades Médicas são solidárias aos trabalhadores

Sindicato dos Médicos do
Estado de SC

No último dia 03 de novembro, os servidores públicos da saúde estaduais decidiram paralisar as atividades mobilizados por melhores condições remuneratórias. Reivindicam o cumprimento do artigo 100
da lei 323/2006 (Plano de Carreira e Vencimentos), que diz ser “assegurada revisão anual dos valores
de vencimento fixados pelo artigo 16 desta Lei Complementar”; a concessão da aposentadoria especial
e a revisão do pagamento da insalubridade; e solicitam o reajuste no valor do auxílio alimentação,
“congelado” há algum tempo. As Entidades Médicas (SIMESC, ACM e SIMERSUL) manifestaram
apoio e solidariedade ao trabalhadores da saúde por entender que aqueles cidadãos que dedicam parte
de suas vidas a servir o público, inclusive em Santa Catarina, têm direito a receber salários dignos, que
acompanhem a elevação do custo de vida e atendam as suas necessidades fundamentais.
Dia 03
SIMESC participa de Reunião no Conselho Municipal de Saúde
O SIMESC, pelo seu diretor Tadeu Paiva, participou de reunião histórica do Conselho Municipal de
Saúde, em Florianópolis, que completava 20 anos de atividades. Na oportunidade, entre outras demandas, foi aprovada a implantação de Centros de Saúde nas comunidades do Morro do Céu e Angelo
Laporta, atendendo solicitação da Associação dos Conselhos Comunitários.
Dia 09
Reunião de Diretoria Executiva
Foi realizada, no dia 9, a 269ª reunião ordinária da diretoria executiva do SIMESC, com a participação
da Dra. Jucélia Guedert, representante do Sindicato no Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal.
Este comitê, integrado por profissionais da Saúde indicados por várias instituições, busca manter baixas as taxas de óbito nos períodos neonatal e perinatal, mediante acompanhamento permanente junto
às comunidades florianopolitanas. Também foram debatidos os assuntos Aposentadoria Especial, Assembléias Gerais e Reunião de Diretoria Plena, a serem realizadas nos dias 4 e 5 de dezembro, dentre
outros.
“As reuniões são realizadas todas às 2ªs feiras, às 19:30h, na sede do SIMESC, em Florianópolis,
e são abertas aos médicos filiados”
Dia 09
Aposentadoria Especial
Também presente à reunião de diretoria, dia 9, a Dra. Lucila Santos, assessora previdenciária, relatou
suas dificuldades para fazer com que os diversos gestores públicos disponham-se a analisar os pedidos
de aposentaria especial feitos pelos médicos. Justificou sua abordagem inicial, de cunho administrativo, e apresentou modelos de ofícios a serem encaminhados às instâncias superiores (ministérios). Decidiu, também, interpelar o Supremo Tribunal Federal reclamando do porque do não acatamento da
decisão emanada daquela corte. Por oportuno, debateu com a diretoria alguns quesitos do contrato
com o SIMESC, em fase de renovação. (informações completas em www.simesc.org.br)
Dia 11

Rua Coronel Lopes Vieira, 90 Fpolis/SC - 88015-260

SIMESC reúne-se com os médicos de São José

CNPJ: 83863787/0001-42

O SIMESC esteve presente em São José debatendo questões ligadas ao exercício profissional dos médicos contratados pela Prefeitura. Apesar do acordo firmado com o Prefeito Municipal, vários itens
estabelecidos ainda não foram implementados, o que levou a categoria a encontrar-se em audiência
com o Sec. Administração, em 13 de novembro, quando este pode confirmar reunião com o Prefeito e
sua equipe para o próximo dia 18. (informações completas em www.simesc.org.br)
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