COMUNICAÇÃO INTERNA 20/2002
2ª Quinzena de Agosto de 2002.

CONVOCAÇÃO
O SIMESC está convocando os médicos filiados a participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 13 de setembro, próximo, na sede da ACM –
Associação Catarinense de Medicina (Rodovia SC 401, Km 4, Saco Grande, Florianópolis) - às
18h30min em primeira chamada, às 19h30min, em segunda chamada e às 20h30min, com
qualquer número de associados em dia com a tesouraria do Sindicato, em última chamada. O
assunto em pauta é a Reforma Estatutária.
1 – Neste dia 27 de agosto, o Conselho Estadual de Saúde, em reunião plenária aprovou
parecer contrário à criação do Curso de Graduação em Medicina da UNOESC, em Joaçaba.
Estiveram presentes à reunião: Cyro Soncini, presidente do SIMESC, Newton Mota, presidente
do CREMESC, Gilberto Crippa e Viriato Cunha, respectivamente presidente e vice-presidente
da ACM. Como compete ao Conselho Estadual de Saúde a manifestação sobre a necessidade
social dos cursos na área da saúde, o Projeto agora será encaminhado ao Conselho Estadual
de Educação para análise técnica. As entidades médicas também acompanharão os trâmites
naquele Conselho.
2 - Assessoria Previdenciária – Cumprindo mais uma etapa do Programa de Ação Sindical do
Movimento Novo Sindicato, o SIMESC implantou um novo serviço neste mês de agosto: a
Assessoria Previdenciária. Foi assinado contrato com a empresa ASSEPREV que prestará
consultoria técnica sobre os mais variados tipos de benefícios relacionados à previdência. Todo
o
médico sindicalizado poderá usufruir desse serviço. A próxima edição do Boletim Médico (n
98) trará mais detalhes sobre o assunto.
3 - Reuniões Regionais – Nos dias 23 e 24 o SIMESC realizou reuniões em Mafra e
Canoinhas, em conjunto com a ACM. Além de assuntos sindicais, assuntos do COSEMESC
fizeram parte da pauta. Os médicos presentes, 30 em Mafra e 20 em Canoinhas (aprox.),
discutiram questões como escolas médicas, taxas conselhais, apoio à candidatos médicos,
união das entidades e participação nos Conselhos de Saúde. As reuniões contaram com as
presenças de diretores do SIMESC - Cyro Soncini, João Pedro Carreirão Neto, César Ferraresi,
Vânio Lisboa e Elizabeth Alves de Faria – e da ACM – Carlos Gilberto Crippa, Viriato Cunha e
Jorge Kotzias.
4 – Repasses Regionais – A tesouraria do SIMESC efetivou, neste mês, os repasses
financeiros às Diretorias Regionais de Balneário Camboriú e Rio do Sul. Com este ato foram
contempladas todas as Regionais SIMESC com diretoria constituída.

