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 novembro 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: Aberturas pelos Presidentes da ABM e SIMESC: Dr. Frederico Marchisotti e Dr. Humberto Eto às
20h00min. Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia 17 de
dezembro de 2018. Item Terceiro: Relatório Contábil do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide,
contadora, expôs o relatório contábil do mês anterior. Aprovado. Item Quarto: Leitura e Correção da
Ata da Reunião Anterior: ata aprovada sem correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências
/ Novos Colegas: recebido jornal do CFM e convite para reunião do Núcleo da Saúde da ACIBr. Novos
colegas: Dra. Angela Oliveira (Pediatra), Dr. Rodrigo Almeida (Endocrinologista) e Dra. Hanae Fontana
(Radiologista). Item Sexto: Novas Parcerias Cartão Associado: Calçados Gevaerd (15% desconto).
Item Sétimo: Projeto Degustação Vinhos: próximo encontro será um jantar harmonizado. Casarão Garibaldi, dia 21/11/18. Item Oitavo: Corrida Contra o Diabetes: Dr. Frederico comenta sobre preparativos do evento que acontece no próximo fim de semana, com previsão de participação de 300 pessoas.
Item Nono: Reunião com Médicos Prefeitura: Dr. Frederico informa que colegas da prefeitura se sentem lesados pela política frequente e irregular de corte da gratificação por assiduidade. Sugeriu contratação de advogado para defesa. Dr. Charles Machado coloca o serviço advocatício do sindicato à disposição. Item Décimo: Curso de Dança: Dr. Frederico firma parceria com Studio SlomSky de dança para
proporcionar aulas aos associados interessados. A princípio, o curso se inícia em fevereiro, aulas as segundas, 20h, 1 vez semana, 2h duração e com 15% desconto para grupos de 5 casais (R$750,00 por 4
aulas / grupo). Item Décimo Primeiro: Tabelamento de Consultas pelo Fórum Sindical : Dr. Frederico comenta que foi procurado, como endocrinologista, por membros do Fórum Sindical para negociar
valor da consulta. Sentiu certa pressão para reduzir valores. Decidido informar aos associados sobre o
fato e marcar reunião com representantes do Fórum para discutir o assunto. Item Décimo Segundo:
Evento Comemoração 50 anos ABM: Dr. Frederico sugere a participação da ABM no desfile na Fenarreco, além da reedição do livro sobre história da ABM e baile com homenagens aos ex-presidentes,
já previamente aprovados em reunião. Decidido verificar disponibilidade e preços de salões de festas
(Paysandú, Santos Dummont e Bandeirantes). Item Décimo Terceiro: Relatos do Dia do Médico 2018:
Dr. Charles comenta sobre sucesso do Baile da Saúde e motivação para repeti-lo em 2019. Dr. Cortelazzo
reitera que nome do evento deveria ser alusivo ao dia do médico. Item Décimo Quarto: Brinde de Fim
de Ano: escolhido Kit de churrasco, após apresentação das opções e valores aos presentes. Item Décimo
Quinto Spots ABM/SIMESC: temas de novembro: corrida contra o diabetes e câncer de próstata. Item
Décimo Sexto: Torneio MEDA de Futebol: cancelado. Item Décimo Sétimo: Palavra Livre/Assuntos
gerais: Dr. Charles sugere realização de jantar de confraternização dia 19 de dezembro. Dr. Frederico
solicita adiamento da próxima reunião para dia 17 de dezembro. Dr. Frederico sugere parceria para realização de curso de fotografia. Dr. Cortelazzo critica o andamento do Curso de Medicina da UNIFEBE
e mostra sua insatisfação pela desconsideração da opinião dos médicos pela instituição.
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