Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do Sindicato dos
Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em sete de agosto 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 pelo Presidente em exercício da
ABM e o Presidente do SIMESC: Dr. Marco Antônio Cortelazzo e Dr. Humberto Eto às 20h00min. Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia 4 de setembro 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: ata aprovada sem correções.
Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebido convite ACIB para almoço de idéias.
Recebida carta da UNIFEBE com negativas a todas as solicitações feitas em relação à Faculdade de Medicina.
Dr. Alberto Aquim Vargas solicita desligamento. Item Sexto: Palestra Sr. Evando Gevaerd do Observatório
Social de Brusque (OSB): Sr. Evandro comenta sobre a origem e projetos do OSB, destacando o caráter apartidário da instituição. Explica a forma de atuação: elaboração de projetos de lei de iniciativa popular, fiscalização
de orçamentos públicos e educação social para crianças. Sugere que a ABM contribua com voluntários para a
Comissão de Saúde do OSB, com doação mensal e auxílio da ACM e do SIMESC estadual. Drs. Jonas e Humberto
se prontificam a contatar estas instituições. Dr. Cortelazzo pede aos responsáveis do OSB envio de material de
divulgação da instituição. Item Sétimo: Novas Parcerias do Cartão do Associado: OPPA Cortes Masculinos
(15% desconto). Item Oitavo: Projeto Clube do Vinho: Dr. Jonas Sebastiany elogia evento e sugere que evento
semelhante se repita no Casarão Garibaldi. Item Nono: Projeto Assinatura Site Up To Date: Dr. Gustavo Gumz
explica as diferenças entre várias plataformas de atualização médica, concluindo que o Up To Date é o recurso
mais completo para a busca de revisão de artigos. Decidido assinar a plataforma (U$419.00/ano). Dr. Jonas
solicita que SIMESC participe da aquisição. Decisão fica para a reunião de setembro. Dr. Cortelazzo tentará
firmar parceria com a UNIFEBE para rateio. Item Décimo: FEMESC 2019: será realizado pelo CRM. Dr. Charles Machado sugere Hotel Monthez e vai discutir desconto no aluguel. Dr. Jonas sugere fortalecimento das entidades médicas como tema. Item Décimo Primeiro: Dia do médico 2018: Dr. Charles sugere realização de um
baile em conjunto com ABM, SIMESC, Unimed e Hosp. Azambuja. Unimed como organizadora. Custos divididos entre as entidades. Data 20 ou 27/10. Reuniões extras serão realizadas para resolver detalhes. Item Décimo
Segundo: Evento Comemoração 50 anos ABM 2019: Definido realizar em outubro, juntamente com o Dia do
Médico, e discutir a possibilidade de realizar ou não o CBM no mesmo ano. Dr. Cortelazzo sugere a criação de
comissão para o evento e em paralelo reunião da comissão organizadora do CBM. Item Décimo Terceiro:
Spots ABM/SIMESC: temas de agosto: colesterol (primeira quinzena) e vacinação (segunda quinzena). Item
Décimo Quarto: Torneio SESC-Tiro Guerra de futebol: Últimos jogos: ABM 3x2 Prefeitura Guabiruba . ABM
4x1 Câmara Vereadores. ABM 3x7 PM. ABM disputará a terceira colocação da competição. Item Décimo Sétimo: Palavra livre/assuntos gerais: Decidido que a chave da sala de reuniões ficará apenas com os presidentes
das entidades e secretária, por medida de segurança. Dr. Cortelazzo faz crítica construtiva em relação a propaganda paga do SIMESC no jornal que estamos processando por difamar a categoria (Jornal O Município).
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

