Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em doze de
março de dois mil e dezenove 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 02 de abril de 2019. 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 convite para
outorga de grau de vários cursos da Unifebe e Jornal do CFM. Novo colega: Dr. Phelipe dos
Santos Souza (Alergia e Imunologia). Item Sexto: Novas Parcerias Cartão Associado: sem
novas parcerias. Item Sétimo: Projeto Rádio Cidade: Dr. Frederico comenta ideia de retomar
projeto para divulgar temas médicos e os colegas associados. Dr. Humberto sugere aproveitar
temas de campanhas de saúde mensais, já consagrados. Dr. Ismael Burigo sugere colocar matéria
no site da rádio em paralelo. Item Oitavo: Reuniões Científicas ABM/ Azambuja / Imigrantes:
Dr. Frederico comento sobre a ideia e reafirma a necessidade de incentivar eventos científicos.
Item Nono: Viagem de Verão: Dr. Frederico informa data e colegas já inscritos na viagem à
Porto Belo. Dr. Jonas Sebastiany sugere contactar Dr. George Matos para motivar adesão de mais
participantes. Item Décimo: Acordo com Fórum Sindical: Dr. Frederico informa como foi à
reunião em que representou as entidades médicas junto ao Fórum Sindical. O principal assunto
foi o acordo estabelecido em que a ABM ajudaria a elaborar lista de colegas interessados em
constar como parceiros do Fórum em troca de descontos de cerca de 25% na consulta. Item Décimo Primeiro: Workshop Neurocardiopatia do DM : Dr. Frederico informa sobre o projeto
teórico-prático com participação de colega do Rio de Janeiro. Evento realizado pela ABM com
patrocínio da indústria farmacêutica. ABM pagaria apenas a passagem da convidada. Item Décimo Segundo: Evento em Comemoração aos 50 anos da ABM: colegas sugeriram nomes de
bandas para o evento e a manutenção da cabine de fotos. Item Décimo Terceiro: Spots ABM/SIMESC: tema de abril: não foi determinado. Item Décimo Quarto: Torneio SESC / Tiro de
Guerra: Dr. Jonas informa data limite de inscrição da equipe (13/05), ideia de arrumar patrocínio
para novo uniforme, de inscrever alunos da UNIFEBE na equipe e colocar algo no nome do torneio alusivo aos 50 anos da ABM. Item Décimo Quinto: Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr.
Jonas sugere elaborar arte para o cinquentenário da ABM e ABM organizar palestra sobre gestão
de mídias sociais para médicos e profissionais liberais.
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