COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2001
1ª Quinzena de Novembro de 2001.

1.

Reuniões Regionais – No dia 08 de novembro foi realizada Reunião na Regional de
Lages. A organização e a recepção promovida pela Diretoria Regional, o significativo
número de participantes, os debates sobre Defensoria Médica, as
dificuldades
relacionadas ao pagamento das AIHs pelo Gestor Municipal e a filiação de colegas
durante a reunião, foram os destaques do evento.

2.

SINDICALIZAÇÃO – A campanha de sindicalização apresenta resultados preliminares
animadores. De agosto 2001 até a presente data, 81 novas filiações e 51 filiados voltaram
a contribuir para o nosso Sindicato. No próximo Boletim Médico serão apresentados todos
os dados numéricos. Atualmente são 448 associados mensalistas e 300 associados
semestralistas, quites com a tesouraria, totalizando 748 filiados contribuintes. Contando os
48 filiados vitalícios, temos 796 sindicalizados quites com a tesouraria. O número de
mensalistas passou de 271 para 448, um aumento de 60% em 4 meses de gestão. Mas, o
trabalho apenas começou. Devemos intensificar a campanha, atingindo o máximo
possível de filiações, para o fortalecimento da entidade.

3.

Defensoria Médica – A assessoria jurídica do SIMESC presta assistência jurídica
gratuita aos filiados quites com a tesouraria, abrangendo as áreas administrativa, cível,
penal e trabalhista.

4.

Reunião com Diretores Clínicos – A Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do
SIMESC, de 05 de novembro de 2001, contou com a presença da maioria dos Diretores
Clínicos de Hospitais da Grande Florianópolis. Os debates sobre remuneração médica e
condições de trabalho para o médico foram produtivos e elucidativos. Também a
apresentação dos trabalhos da Defensoria Médica pela Assessoria Jurídica foi muito
esclarecedora e manteve o interesse dos presentes. A parceria com os Diretores Clínicos
trará resultados positivos para o SIMESC e conseqüentemente para os colegas que
trabalham nesses hospitais.

5.

Assembléia Geral Ordinária Estadual – No dia 14 de dezembro de 2001, conforme
Edital publicado em 27/11/2001, será realizada a AGO do SIMESC. Na Ordem do Dia
constam o Relatório das Ações Sindicais de 2001 relativo à Diretoria Executiva e
Diretorias Regionais; Todos os médicos sindicalizados estão convidados à participação da
Assembléia.

Boletim Médico para estudantes – Todos os estudantes de Medicina do 5º e 6º anos
passaram a receber o Boletim Médico do SIMESC, a partir de novembro deste ano. Vamos
investir nos médicos do futuro

