COMUNICAÇÃO INTERNA 12/2002
2ª Quinzena de Abril de 2002.

1.

Reunião Regional em Rio do Sul – No dia 18, foi realizada reunião em Rio do Sul,
com participação de colegas de Taió, Ibirama e Ituporanga. Foram debatidos temas
relacionados à atividade médica e sua remuneração, defensoria médica e assistência
jurídica, e ainda a reorganização da Diretoria Regional do SIMESC no Alto Vale do Itajaí.
A participação de colegas foi significativa e a presença das lideranças da região
assegurou o sucesso do evento.

2.

Diretoria Regional – Foi constituída a Diretoria Regional de Brusque, com o colega
André Karnicowski (Vice-Presidente), o colega Rudimar Fernando dos Reis, (Tesoureiro) e
o colega Manuel Domingues Parente (Secretário).

3.

Reforma Estatutária – A proposta inicial de reforma estatutária deverá ser
encaminhada aos colegas na primeira quinzena de maio. Também será disponibilizada no
site do SIMESC. Assim, esperamos receber contribuições para aperfeiçoamento da
proposta de reforma do Estatuto do SIMESC, possibilitando a adequação do mesmo à
atualidade. Após a análise e sugestões das Diretorias Regionais e associados, poderemos
propor as alterações em Assembléia Estadual Extraordinária.

4.

FEMESC – Nos dias 24 e 25 de maio de 2002, em LAGES, promovido pelas 3
entidades médicas estaduais (SIMESC, CREMESC e ACM), acontecerá o V F E M E S C ,
Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina. Na abertura, está prevista a
conferência do Dr. Eleuses Vieira de Paiva – Presidente da AMB, que abordará o tema
Valorização do Honorário Médico. No dia 25, estão programadas duas Mesas Redondas,
a primeira sobre Remuneração do Ato Médico (Sobreaviso, Pró-labore, Questão Salarial)
e a segunda sobre Novas Perspectivas e as Repercussões no Trabalho Médico
(SUS/NOAS 2002 – Plano de Regionalização, Escolas Médicas e Planos de Saúde versus
Agência Nacional de Saúde Suplementar). A Programação completa será divulgada em
breve. As inscrições poderão ser feitas no local e serão gratuitas. Vamos a Lages
participar do V FEMESC e aproveitar a hospitalidade típica da região.
5.
Reunião do COSEMESC com o Secretário Estadual da Saúde – Dia 07 de maio está
agendada a segunda reunião do COSEMESC com o Secretário de Estado da Saúde de Santa
Catarina, Dr. João José Cândido da Silva e sua equipe. A pauta estará relacionada ao
orçamento estadual da saúde.

