COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2001
1ª Quinzena de Outubro de 2001.
1.

Reuniões Regionais – Cumprindo com meta estabelecida na reunião da Diretoria
Plena, em 04/08/2001, neste mês de outubro foram iniciadas as viagens para as
regionais. No dia 10/10/2001, membros da Diretoria Executiva, assessoria e funcionários,
participaram de reunião em Jaraguá do Sul. Da pauta, constou a apresentação da
situação financeira do SIMESC, o repasse financeiro às regionais, sindicalização, planos
de saúde, defensoria médica e COSEMESC. A reunião foi muito proveitosa e avaliada
como excelente pelos participantes. No dia 17, será realizada a reunião em Blumenau,
quando também foram convidadas as regionais de Brusque, Médio Vale e Rio do Sul. No
dia 23, em Tubarão, está prevista a reunião regional, com a participação da regional de
Laguna.

2.

FENAM/CMB – No dia 05 de outubro, em São Paulo, foi realizada reunião conjunta
FENAM/CMB, com resultados promissores para o objetivo de reunificar a representação
sindical nacional, embora revele ainda alguma cautela, recomendável, mas que pode
delongar o processo. Em anexo, encaminhamos cópia da correspondência da CMB sobre
a citada reunião.

3.

Visitas – Na Reunião ordinária do dia 01/10/2001, recebemos os colegas argentinos
Edgar Barboza e Adriana Belistri, da AMRA, que participaram ativamente da reunião,
relatando a situação do trabalho médico na Argentina, com dificuldades muito similares à
nossas. Foi proposto intercâmbio das entidades, com troca de experiências e apoio
recíproco.

4.

Audiência com o Secretário de Estado da Saúde - No dia 10, membros da Diretoria
estiveram em audiência com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. João José Cândido da
Silva, quando em apoio aos médicos residentes, foi solicitada a divulgação do acordo
firmado entre a ANMR e os Ministérios da Saúde e da Educação. O Secretário
comprometeu-se em encaminhar cópia do acordo a todas as unidades hospitalares da
SES com programa de Residência Médica. Na mesma ocasião, em nome do
COSEMESC, foi convidado o Secretário para participar de reunião extraordinária do nosso
conselho, com a seguinte pauta: remuneração médica, condições de trabalho médico e
contratação de médicos em caráter temporário. O convite foi aceito.

5.
Conselho Estadual de Saúde – Os destaques das reuniões ficaram por conta dos
planos de aplicação dos 3º e 4º trimestres, previsão orçamentária para 2002, sessão
extraordinária pública, na Assembléia Legislativa do Estado para análise da prestação de
contas da SES, e o Plano Diretor de Regionalização (ainda tramitando), para a aplicação da
NOAS.

