Ata da 422ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 15/07/2013. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos): 2.1. Diretoria Executiva: Dr.Leopoldo informa que achou a matéria de capa da revista
Veja positiva para os médicos e que três radioterapeutas do CEPON pediram demissão. Dr.Renato solicitou aos
Diretores que não atendessem ligações da imprensa sem antes falar com as jornalistas e informa que recebeu uma
ligação do jornalista Paulo do CFM perguntando sobre as ações do SIMESC. Dr. Dimitri informa que no dia 13 de
julho representou o SIMESC na reunião do Conselho Diretivo da Comissão Estadual de Residência Médica, na
ACM, onde se discutiram como será formada a nova diretoria desta comissão, quais os representantes de cada
entidade médica e a previsão do calendário para que as visitações aos Programas de Residência Médica sejam
reiniciadas, visto que não ocorrem há mais de dois anos. Informa também que a próxima reunião está agendada para
o dia 24 de agosto de 2013, quando chega ao fim o período eleitoral e se constituirá nova diretoria desta comissão.
Advogado Erial informa que foi convocada uma reunião com os residentes da Maternidade Tereza Ramos no dia 17
de julho de 2013, às 13h, na sala de reuniões do devido Hospital, em Lages. Foi sugerido que alguém da Diretoria
Regional de Lages comparecesse a reunião. Dr.Vanio informa que esteve em reunião com a Diretoria Regional de
Videira, no dia 8 de julho de 2013, juntamente com o Secretário Regional Dr.Agostinho Bernardi para tratar da
situação atual do Hospital de Fraiburgo que mudou novamente de direção. Mantido sobreaviso de R$ 12 mil reais,
por especialidade/por mês para seis especialidades e plantão presencial na emergência. Dr.Gilberto informa que no
dia 12 de julho deu entrevista para a rádio Araranguá sobre os assuntos “Pacto Nacional pela Saúde” e “Mais
médicos para o Brasil”.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr.Gilberto informa que recebeu uma ligação para saber se o SIMESC irá apoiar uma
possível manifestações dos Acadêmicos. Dr.Leopoldo assume o Plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Gilberto foi informado pela Dra. Tanise, Presidente Regional de Joinville, que no dia
16 de julho de 2013, os médicos daquela regional usarão uma tarja preta nos braços em apoio ao movimento das
Entidades Nacionais. Dr.Cyro informa que recebeu as atas das reuniões das Diretorias Regionais de Balneário
Camboriu e Blumenau.
3. Ordem do Dia:
3.1. Revista do SIMESC 141 – “fechamento”: A jornalista Camila apresentou o esboço da revista SIMESC 141 na
qual serão realizadas mais algumas alterações sugeridas pela diretoria. Dr.Cyro complementou a apresentação
dizendo que a tiragem da revista aumentará em 2 mil exemplares.
3.2. “Pacto Nacional pela Saúde”, “Mais médicos para o Brasil” – análise/posicionamentos: Dr.Cyro abriu o
debate para saber o que será atendido no calendário de greve definido pela FENAM. Dr.Leopoldo propõe que seja
criada uma estratégia de ação. De imediato, não concordar com a isenção do Revalida e o restante das ações em
longo prazo. Propõe também uma explicação à população, manter a classe médica unida e com uma preparação
elaborada anteriormente e, sempre que possível, levar a posição do sindicato à imprensa. Dr.Renato Figueiredo
questiona a quantidade de dias das ações no calendário, posiciona-se a favor de paralisação e sugere focar as
atividades em uma data especifica com utilização da mídia e cartas únicas esclarecedoras atualizadas para serem
divulgadas e distribuídas. Dr.Cesar concorda com Dr.Renato Figueiredo e inclui que é necessário ter tempo para
mobilizar os acadêmicos e residentes. Dr.Fabio Schneider informa que existe um grande grupo a favor dos
acontecimentos e que os argumentos destes são mais bem entendidos pela população do que os argumentos do
sindicato. Dr.Dimitri incute que o SIMESC seja mais radical nessa paralisação. Dr.Cyro sugere “derrubar” a medida
provisória. Dr.Marcelo destaca o bom marketing do governo. Dr.Fabio Zanini propõe divulgação por outdoors.
Dra.Ana sugere que para que haja impacto, o foco seja a situação precária da estrutura de alguns hospitais, e que
sejam feitas visitas a esses locais com divulgação de fotos. Dr.Vânio propõe o “enterro” do Ministro Padilha e que
seja produzido um vídeo do Sindicato para divulgação através da mídia. Concorda que as atividades sejam focadas
em apenas um dia. Em geral o calendário foi mantido e será sugerido que a mobilização aconteça no dia 31 de julho
de 2013 seguida de uma Assembleia.
3.3. Renovação do contrato da assessoria de imprensa: Foi decidido ampliar a remuneração da assessoria de
imprensa considerando o trabalho de divulgação sindical através de mensagens radiofônicas, a iniciar-se no próximo
mês de agosto.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 – Movimento Nacional; 2 – SIMESC Cidadão; 3 – Clipagem
Digital;
5. Assuntos informais: Dr.Vanio sugere que residência médica seja um assunto pautado em próxima reunião.

Florianópolis, 15 de julho de 2013.

(Ata redigida por Juliana Sanches Marques, Servidora SIMESC).

