Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em seis de março
de dois mil e dezoito às vinte horas, na sede própria da ABM, no quarto andar do Centro
Empresarial Social e Cultural de Brusque. Discutiram-se os seguintes assuntos em pauta:
Item Primeiro: Abertura pelos Presidentes da ABM/SIMESC: Dr. Frederico Marchisotti e Dr.
Laércio Cadore, após 10 minutos de tolerância às 20h10min. Item Segundo: Confirmação da
Data da Próxima Reunião: agendada para o dia três de abril de 2018. Item Terceiro: Relatório
Contábil do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês
anterior. Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: não foi realizada a
leitura da ata, em virtude da apresentação do reitor da UNIFEBE. Item Quinto: Leitura das
Correspondências / Novos Colegas: recebido convite para posse da nova diretoria do CDL. Sem
novos associados no período. Item Sexto: Apresentação Reitor UNIFEBE - Faculdade
Medicina: Prof. Dr. Günther Lother Pertschy comenta sobre como está sendo planejado o curso
de medicina da UNIFEBE, sobre a construção de um novo bloco de 3 andares na universidade para
abrigar o curso e sobre a aquisição de materiais (robôs e computadores). Expõe ainda sobre a forma
como pretende integrar a prática e a teoria médica desde as primeiras fases, seguindo modelo
moderno do curso de medicina do Hospital Albert Einstein-SP. O reitor cita perspectiva do número
de vagas do curso (40/semestre) e a intenção de priorizar a contratação de médicos da região para
compor o corpo docente. Item Sétimo Congresso Brusquense Medicina 2018: Dr. Gustavo
Gumz reafirma não aceitar ser o presidente do congresso. Não havendo voluntários até o momento,
fica agendado para uma próxima reunião a viabilidade do congresso ser realizado em 2018. Item
Oitavo: Projeto de Doação de Triciclo para Cadeirante: definido o valor de 50 reais de
contribuição para sócios voluntários da ABM, com o objetivo de aquisição e doação de dois
triciclos. Busca de doadores será feita pelo whatsapp. Item Nono: Visita do Presidente da ACM:
Dr. Frederico e Dr. Jonas Sebastiany comentam o quão produtivo foi o encontro e as ideias expostas
e discutidas. Item Décimo: Atualização Artigo Difamatório Jornal Município: sugerido entrar
com o processo contra o jornal através do jurídico da ACM, levando em consideração aparente
recuo por parte do SIMESC. Item Décimo Primeiro: Novas Parcerias do Cartão do Associado:
foram firmadas novas parcerias: Integrare Marketing Digital, Planifik Imóveis e Kings English
School. Definido atualizar e divulgar a lista de parceiros. Item Décimo Segundo: Viagem de
Verão 2018: foram 3 casais na viagem para a pousada na Ilha do Papagaio em Palhoça-SC. Local
excelente e recomendado pelos participantes. Item Décimo Terceiro: Spots ABM/SIMESC:
tema de março: combate ao charlatanismo na medicina. Item Décimo Quarto: Relatos
COMUSA: exposto na reunião a falta de dados estatísticos para auxiliar a organização da saúde
em Brusque. Item Décimo Quinto:Relatos Futebol e Vôlei: assinado contrato com colégio São
Luiz para utilização da quadra de vôlei. Item Décimo Sexto: Palavra livre/assuntos gerais:
nenhum comentário, devido ao avançar da hora.
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