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O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina convida os profissionais
sindicalizados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e a Reunião de Diretoria Plena (RDP), que serão realizadas
nos dias 10 e 11 de dezembro,
dezembro no Hotel Majestic,
Majestic na Avenida Beiramar Norte,
em Florianópolis.
Florianópolis Em cumprimento ao que determina o Estatuto do SIMESC, a
oportunidade será de reavaliação dos compromissos de gestão. Entre eles, o
número de filiações, a redução da inadimplência, o apoio aos acadêmicos e
residentes e a comunicação entre médicos.

PROGRAMEPROGRAME-SE
1. Assembleia Geral Ordinária Estadual (AGO)
Dia: 10/12/2010
Horário: 20h30
Pauta: apresentação dos relatórios de atividades (diretoria(s) executiva/
regionais), prestação de contas (diretoria(s) executiva/regionais) e previsão
orçamentária para 2011.
2. Assembleia Geral Extraordinária Estadual (AGE)
Dia: 11/12/2010
Horário: 9 horas
Pauta: eleição de diretores para cargos vacantes, desligamento de associados e
criação de nova diretoria regional.
3. Reunião de Diretoria Plena (RDP)
Dia: 11/12/2010.
Horário: 10 às 17 horas
Pauta: assuntos sindicais.

Acompanhe as ações sindicais. Compareça!
Após a AGO (10/12/2010),
(10/12/2010) às 22 horas, o SIMESC oferecerá
jantar aos dirigentes e sindicalistas presentes.. Confirme sua
presença até 03/12/2010 pelos telefones (48) 3223 1030/1060.
1030/1060
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Atividades do mês

08/10 Médicos do HRAV entregam pauta de reivindicações à mantenedora do hospital
Os médicos do Hospital Regional do Alto Vale, de Rio do Sul, entregaram proposta para contratação de plantonistas à mantenedora da unidade, a FUSAVI. A mesma foi entregue após
reunião com o SIMESC em 07/10. A pauta contempla a contratação CLT de todos os plantonistas médicos e reivindica salário de R$ 8.594,35, estabelecido pela FENAM para a jornada de 20
horas. Participaram pelo SIMESC Cyro Soncini, Roman Gieburowski Jr., Marcos Franzoni e Alexandre Robles, além do diretor clínico Marcelo Gambetta e outros colegas..
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13/10 Acadêmicos de Blumenau recebem a visita do Sindicato
Cerca de 40 estudantes participaram da reunião organizada pelo SIMESC na Universidade Regional de Blumenau (FURB) para apresentar os benefícios da filiação à entidade e esclarecer
dúvidas relacionadas ao ato médico e outros temas de interesse dos futuros profissionais.
Compareceram Cyro Soncini (presidente), Sonia Bristot (1ª tesoureira), Eliane Soncini (assuntos
sócio-culturais) e o advogado Erial Lopes de Haro.
14/10 SIMESC reúnereúne-se com médicos do SAMU da Grande Florianópolis
O presidente Cyro Soncini, o diretor de assuntos jurídicos, Gilberto da Veiga e o advogado Ângelo Kniss estiveram reunidos com médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na
sede do Sindicato, esclarecendo dúvidas e preparando a participação em audiência no Ministério Público do Trabalho. Após receber informações sobre as condições de trabalho, constatou-se que o serviço tem funcionado bem. O Sindicato defendeu a realização de concurso público para contratação dos profissionais.
18/10 Sindicato comparece a audiência no Ministério Público do Trabalho
O secretário de Estado da Saúde, Roberto Hess de Souza, a gerente estadual do SAMU, Cristina Machado Pires, e o presidente e advogado do SIMESC, Cyro Soncini e Ângelo Kniss, participaram de audiência no MPT sobre o SAMU da Grande Florianópolis. O SIMESC afirmou que as
condições de trabalho têm melhorado muito, segundo relato dos profissionais médicos. O
Sindisaúde, denunciante, foi intimado para apresentar as irregularidades que subsistem no
serviço, em um prazo de 15 dias, a contar da data da audiência.
19/10 SIMESC reúnereúne-se com acadêmicos da Uniplac e corpo clínico do HNSP
Comitiva do Sindicato reuniu-se com acadêmicos do último ano de Medicina da Universidade
do Planalto Catarinense, de Lages, e participou de reunião com o corpo clínico do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres. Este deliberou pela continuidade das atividades do sobreaviso
até o dia 18 de janeiro, diante do comprometimento da SES com o repasse, até o fim do ano,
dos recursos financeiros anteriormente acordados. Compareceram Cyro Soncini, Anamar
Brancher, o advogado Ângelo Kniss e os diretores regionais, Fernando Pagliosa e Edson Subtil.
22/10 Sindicato marca presença no baile do Dia do Médico
Dirigentes e sindicalizados compareceram ao baile que marcou a inauguração do Centro de
Convenções da ACM. Os participantes desfrutaram de jantar dançante animado pela banda
Stagium 10. O evento reuniu as entidades médicas, representadas pelo COSEMESC.
26/10 SIMESC participa da Mobilização Nacional pela Valorização da Assistência Médica
Vânio Lisboa (vice-presidente) e Renato Polli (divulgação e imprensa) compareceram à atividade em Brasília organizada pela Fenam, CFM e AMB. Foram apresentadas aos gestores e membros do poder legislativo e executivo, as reivindicações para garantir à população assistência
adequada, e ao profissional, condições de exercer a Medicina com dignidade.

Assembleia Geral dos Médicos
TerçaTerça-feira, 9/11, às 20 horas, na sede da ACM
Pauta: Adoção da 5ª edição da CBHPM pelos planos da UNIDAS.
UNIDAS
Essa luta também é sua!

