Ata da 428ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2012/2015
Data: 02/09/2013. 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: Jornalista Camila apresenta o estagiário de Comunicação e Imprensa Cristian Wilson dos
Santos. Dr. César informa que, no dia 29 de agosto, foi publicado edital convocando os médicos ligados ao SAMU para
Assembléia Geral Extraordinária que ocorrerá dia 11 de setembro. Dr. Fábio Schneider participou, juntamente com
advogado Erial de Haro, de reunião com médicos contratados pela Prefeitura Municipal de São José para orientação de
como organizar o corpo clínico e o comitê de ética dos médicos daquela prefeitura. Dr. Vânio participou de reunião na
Confederação Médica Latinoamericana e do Caribe (COFEMEL), que tratou sobre Colégio Médico e Aposentadoria,
além de ter sido definido que será lançada nota solicitando que os países cumpram sua legislação quando da importação
de médicos. Dr. Cyro comunica a saída do servidor Marcelo Koerich (a pedido) e a contratação da servidora Maiara
Ziehmann para a DR de Joinville. Registra ofícios recebidos dos Promotores de Justiça Jadel da Silva Jr (São José) e
Sonia Piardi (Florianópolis), solicitando manifestação do SIMESC à respeito de assuntos ligados à saúde pública.
Comenta que a justiça decidiu manter a SPDM na Gestão do SAMU “até o julgamento do mérito”.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato informa que recebeu três ligações (Dr. Carlos – Rio do Sul; Dr. Mauro Tibola –
Xanxerê e Dr. Rogerio - Timbó), todas solicitando informações do departamento jurídico. Dr. Roman comunica que
recebeu ligação relativa ao Acordo Coletivo da FAHECE e de médico de Jaraguá do Sul, informando que a Prefeitura
suspendeu um dia de pagamento por causa do dia nacional de paralisação médica. Respondeu que não devemos perder o
foco da importância de manter elevada a motivação e união da categoria, nas causas justas das Entidades Médicas, em
conseqüência de atos de retaliação dos Gestores/Empregadores. Dr. Vânio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Foram enviadas atas de reuniões ocorridas nas Diretorias Regionais de Blumenau e Lages. E a
Diretoria Regional do Médio Vale enviou cópia do Decreto Municipal que não admite médicos sem REVALIDA na
cidade de Pomerode.
3. Ordem do Dia:
3.1. Cursos de Formação Sindical Médica - avaliação final - 2014?: Feita avaliação pelos diretores presentes que
consideraram os cursos realizados ao longo do ano como positivos, com boa distribuição dentro do Estado, boa
organização, boa escolha de temas palestrados os quais despertaram grande interesse nos participantes. Também foram
destacadas as belíssimas homenagens aos sócios vitalícios. Foram unânimes os elogios e agradecimentos a todos que
participaram da criação, organização e realização dos eventos. Foram considerados ainda como pontos positivos a
participação maciça dos Diretores da Executiva, assessores, funcionários da sede executiva e regionais e de quase todos
Diretores Regionais, embora três regionais (Itajaí, Araranguá e Lages) não tenham se feito presentes em nenhum dos
cursos. Como ponto negativo foi apontado a pouca participação da comunidade médica das diversas regionais. Dr. Cyro
considerou ainda que o objetivo maior do curso que era despertar novas lideranças não foi alcançado. Dr. Roman
destacou a importância do evento para consolidar o discurso relativo as questões sindicais entre a Diretoria Executiva e as
Diretorias Regionais, destacando a necessidade de promoção destes eventos “menores” que facilitam a troca de idéias
entre diretores da executiva, regionais e médicos filiados nas suas respectivas regiões. Foram feitas sugestões para
aprimoramento em 2014, dentre elas a nova formulação do título, atualização do conteúdo e o aprimoramento do convite
aos médicos da região. Tendo como primeira ideia a realização de três cursos em 2014, nas regiões da Grande
Florianópolis, Norte e Meio Oeste, nos meses de março, abril e maio.
3.2. Movimento Médico (Nacional / Estadual): Dr. Cyro comenta sobre a hostilização aos médicos estrangeiros que está
passando na mídia e diz que o SIMESC não é a favor das agressões mas não podemos considerar estes profissionais como
vítimas uma vez que os mesmos tem plena consciência de que estão vindo ao Brasil através de um programa de natureza
política oportunista e a revelia da lei instituída no pais. Cyro comenta ainda que haverá audiência pública dia 04 de
setembro em Brasília sobre o Programa “mais médicos” e que a FENAM e a CNTU ingressaram com Ação Direta de
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com objetivo de revogar a MP 621/2013. Dr. Vânio lembra aos
presentes que as redes sociais não podem pautar o movimento sindical. A FENAM pretende fazer uma campanha
publicitária contraria ao programa, mas por campanhas publicitárias desta natureza terem um valor elevado, poderá abrir
uma conta para que os médicos façam doações. Dr. Cyro informa que foi apresentado pelo Governo Estadual o Plano de
Gestão da Saúde e que diante disso, foram editadas as Medidas Provisórias 190,191 e 192. Serão objeto de análise pelo
SIMESC.
3.3. “Momento SIMESC” (programas de rádio): Jornalista Carla apresenta testes dos áudios (programetes) do
momento SIMESC, o plano de mídia e divulgação, com a proposta de cinco cenários para serem escolhidos. A princípio
será divulgado nas Rádios CBN/ Diário, Guarujá e Record. Avalia esse trabalho como um grande passo para o SIMESC,
que tem como ponto positivo o marketing, afirmação de marca, e como ponto negativo o custo. Dr. Cyro completa
dizendo que trará boa visibilidade e que o custo está dentro do previsto. De início será feito contrato de quatro meses.
Foram feitos alguns apontamentos e sugestões pela diretoria.
4. Proposta de pauta para próxima reunião: Novo Plano de Gestão do Governo – opinião SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 02 de setembro de 2013.
(Ata redigida por Juliana da Silva, Servidora SIMESC).

