Ata da 425ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 05/08/2013. 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. Renato informa que foi marcada entrevista com mais dois estagiários e que continua
recebendo currículos para a vaga. Comunica que a matéria sobre a mobilização do dia 31/07 estará totalmente
disponibilizada no site até quarta e o vídeo que foi apresentado na Assembléia do COSEMESC está sendo reeditado para
inclusão das fotos enviadas pelas regionais do interior e mais matérias de jornais e sites. O advogado Rodrigo Machado
Leal, informa que em conseqüência da Ação Civil Pública, que foi protocolizada no dia 31/07, relativa a medida
provisória 621 (incluindo pedido de liminar quanto a contratação de médicos estrangeiros sem REVALIDA) a União foi
intimada para que se pronuncie no prazo de 72 horas. Dr. Cyro informa que participou da reunião Sindical em São Miguel
do Oeste no dia 01 de agosto, juntamente com os colegas Renato Polli e Lilian Mottana, ocasião em que foram debatidas
questões ligadas ao exercício profissional no Hospital Regional do Extremo Oeste, além das ações desencadeadas pelas
entidades médicas fazendo frente aos ataques sofridos pela categoria (programa mais médicos, vetos à lei do ato médico,
dispensa governamental do Revalida, etc.). Presente os diretores regionais Claudio Graciolli, Miguel Neme Neto e Romar
Pagliarin Jr, além de aproximadamente 15 médicos e do advogado Erial de Haro. Apoio institucional: servidoras Juliana
Silva e Katiane Moro. Dr. Cyro comunica que a Unimed Florianópolis convidou para uma reunião de apresentação do
Hospital no dia 07/08. O sindicato também recebeu o convite para o Baile da Unimed que será no dia 31/08. Drª. Eliane
informa que no dia 30 de julho, junto com Gilberto Veiga e Jornalista Camila, visitaram a ONG FloripaAmanhã, que tem
como Presidente a Sra. Zena Becker. Esta ONG tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e da
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Também recebe ajuda de outras entidades que visam ajudar Florianópolis para a
revitalização de áreas públicas, planejamento de cidade sustentável, projeto cidade melhor e recicla bem Floripa.
Realizam reunião uma vez por mês para sugerir soluções para os problemas mais urgentes da cidade. Existem estudos
para implementação até 2030 de vários programas (plano de ordenamento náutico / fórum de planejamento comunitário
2013 / estudo do plano diretor e estudo da biosfera em ambiente urbano).
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri permanece mais uma semana.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que a Diretoria Regional de Balneário Camboriu enviou a ata de numero
dois e a Regional de Lages também encaminhou a ata de reunião realizada no Hospital Infantil Seara do Bem.
3. Ordem do Dia:
3.1. Cursos de Formação Sindical – Chapecó (2/3 agosto) - avaliação: A diretoria avalia que curso foi muito bom, que
as palestras estão se aperfeiçoando. Ficaram satisfeitos com a participação dos acadêmicos. Os diretores presentes de
Chapecó, Xanxerê e Extremo Oeste tiveram notável participação nos questionamentos e se demonstraram bastantes
integrados aos assuntos debatidos. Imbituba (23/24 agosto) – preparação: Dr. Cesar informa que já conversou com a
jornalista Camila sobre os convites e que já foi enviado o primeiro comunicado aos diretores e os demais
encaminhamentos já foram acertados com a coordenadora Terezinha. Dr. Cyro informa que a Dra. Eliane já entrou em
contato com o vitalício que será homenageado. Dr. Cyro sugere som ao vivo no jantar de homenagem ao vitalício e pede
para que as Diretorias de Ararangua, Tubarão e Laguna compareçam todos os diretores. Solicita confirmação da Diretoria
Executiva e convida todos os advogados do escritório Lopes de Haro.
3.2. Movimento Médico: a Diretoria avaliou a mobilização como adequada. Destacaram o enterro simbólico dos
Ministros, os balões pretos lançados ao final do Hino Nacional e a divulgação expressiva na mídia. Dr. Cyro diz que o
movimento cumpriu com seu objetivo e que a mobilização nas outras cidades do Estado foi marcante. Informa que após o
movimento teve uma reunião com o Prefeito e com a Secretaria do Estado da Saúde. Comunica que o Prefeito declarou
que não irá contratar médicos sem o Revalida. Dr. Leopoldo destaca que o CEPON parou efetivamente. A jornalista
Camila informa que o movimento foi matéria de capa em 4 jornais regionais, capa dos maiores sites do país como o portal
Veja, UOL, G1, todos com fotos, teve veiculação em 28 matérias em televisão, 14 matérias de radio e matérias veiculadas
em jornais e sites inclusive nacionais. Imagens do movimento em Florianópolis estão no portal G1 nacional e Futura Press
a segunda maior agência de fotografias do Brasil. A rede Acaert confirma 114 downloads da matéria gravada com o Dr.
Cyro, veiculada 170 vezes em 64 emissoras de rádio do Estado (estatística ainda não concluída)
4. Proposta de pauta para próxima reunião: ENEM e Planejamento 2013.
5.Assuntos informais: nada relatado.
Florianópolis, 5 de agosto de 2013.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, Servidora SIMESC).

