COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2002
1ª e 2ª Quinzenas de Janeiro de 2002.

1.

Sindicalização – Os resultados da campanha de sindicalização demonstram que a
categoria médica compreende a necessidade de união da classe e fortalecimento de seu
sindicato. Em 31/1/2002 contávamos com 992 filiados quites com a tesouraria, sendo 508
mensalistas, 436 semestralistas e 48 vitalícios. Comparado com janeiro de 2001, quando
havia 605 filiados quites com a tesouraria, registra-se crescimento de 64%.

2.

Repasses Financeiros às Regionais – No dia 31 de janeiro de 2002 foram realizados
os repasses finaceiros às Diretorias Regionais do Extremo Oeste, Jaraguá do Sul,
Joinville, Laguna, Joaçaba, Médio Vale, Tubarão e Xanxerê, correspondendo a 30% do
valor arrecado na região no 2º semestre de 2001. Tão logo as prestações de contas das
outras regionais sejam aprovadas pelo Conselho Fiscal, serão efetuados os repasses
correspondentes.

3.

Publicidade no Boletim Médico – Comunicamos que o Boletim Médico está
disponibilizando espaços publicitários para a próxima edição. Conforme decidido na
Assembléia Geral Ordinária de 14/12/2001, este procedimento permitirá reduzir custos e
melhorar o aspecto gráfico. O Boletim Médico, veículo oficial do SIMESC, é uma
publicação trimestral enviada a todos os médicos catarinenses, estabelecimentos de
saúde e estudantes de medicina (5º e 6º anos) com tiragem de 7.200 exemplares. Para
anunciar, mantenha contato com o SIMESC.

4.

Central de Seguros SIMESC – Em parceria com a JOMANI Corretora de Seguros foi
criada a CENTRAL DE SEGUROS SIMESC. Produtos como Renda Por Incapacidade
Temporária, Previdência Privada, Seguros de Vida, Automóvel, Residência e outros, estão
à disposição dos filiados, com garantia de seguradoras sólidas e com custo reduzido.
Neste mês de janeiro uma equipe de corretores da JOMANI desencadeou ação
individualizada junto aos colegas da região de Blumenau. Esclarecimentos ou informações
poderão ser obtidos no SIMESC.

5.
Defensoria Médica – Através da Internet (www.simesc.org.br) poderá ser obtida
informação do andamento de processos judiciais acompanhados pela Diretoria Jurídica do
SIMESC. Os processos administrativos junto ao CREMESC, por motivos éticos, não são
divulgados. Para outras informações, entre em contato com a Diretoria Jurídica.

