Ata da 108ª Reunião de Diretoria Regional do SIMESC Blumenau
Gestão 2018/2021
Data: 05/12/2018. Hora 19h30min. Local: Sede SIMESC Regional Blumenau. Lista
de presença: Gilberto Nicocelli – Presidente, Mônica Helen Winnikow – Tesoureira,
Cleomar Orlando Aigner – Diretor de Apoio ao Graduando, Alberto Pereira de
Carvalho – Diretor de Apoio ao Pós-Graduando, Carlos Roberto Seára Filho – Diretor
de Formação Sindical e Estudos Sócio Econômicos e Sr. Eduardo Lara – Corretor de
Seguros e Consultor Financeiro.
1. ATAS: Lidas as ATAS anteriores das últimas reuniões do SIMESC Regional
Blumenau e SIMESC Florianópolis.
2. Informes: Realizada uma breve apresentação pelo Sr. Eduardo Lara sobre finanças e
Investimentos. Decidido que iremos programar para a metade de março ou início de
abril um curso gratuito para os médicos da Regional com o assunto: consultoria
financeira em grupo. Será divulgado por e-mail e whatsapp.
Dr. Gilberto e Dra. Mônica relataram as reuniões dos dias 30/11/2018 e 01/12/2018 em
Florianópolis, informando sobre a necessidade do controle de gastos e a intensificação
pela busca por novos filiados.
Realizada a compra de um celular para a regional junto com um chip e plano da TIM no
valor de R$50,00 mensais. Com ligações ilimitadas para todo o Brasil tanto para fixo
como para móvel de qualquer operadora, tendo também 5gb de internet e whasapp
ilimitado.
Aprovado em reunião a continuação do programa semanal na Rádio Nereu Ramos. Dr.
Gilberto Nicocelli assinou contrato de 1(um) ano, com término para 22/10/2019.
Será realizado no dia 11/12/2018 em conjunto com a regional do Médio Vale uma
reunião para debater sobre os atrasos de pagamentos da Agemed no Restaurante
Wunderwald em Pomerode, às 20h. Está sendo divulgado através de e-mail marketing,
whatsapp e ligações feitas pela nossa secretária regional o convite aos médicos.
3. Assuntos gerais
4. Reunião encerrada às 21h15min.
Blumenau, 05 de dezembro de 2018.

