Blumenau, 25 de Julho de 2012
Ata da primeira reunião da Diretoria Executiva do Simesc-Regional de Blumenau, gestão 20122015, realizada em sua sede à Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 231, às 19:30 horas.
Presentes: Dr. Ronaldo Della Giustina -Presidente, Dr.Carlos Roberto Seára Filho – Tesoureiro,
Dr. Alberto Pereira de Carvalho – Secretário, Dr. Juliano Fonseca Tonello – Diretor de Apoio ao
Pós-Graduando, Dr. Rodrigo Leal – Advogado do Simesc-Florianópolis.
Iniciada a reunião com a leitura das atas anteriores das reuniões do Simesc-Florianópolis.
O Simesc-Blumenau, através de seu Presidente Regional, recebeu carta assinada pelos
plantonista da SAMU de Blumenau, relatando mudanças de gestão, que irão influenciar a
forma de remuneração dos médicos do SAMU. Não ficou clara a intenção desta carta em
relação ao Simesc, se de negociação ou de mediação.
Informado pelo Dr. Rodrigo Leal, que em outras cidades, já houve manifestações em relação às
questões salariais dos médicos do SAMU e ficou resolvido aguardar o protocolamento da
solicitação para que o movimento seja em conjunto com todas as cidades envolvidas.
Informou ainda que, a contratação por regime CLTé a mais interessante, em função de
negociação geral no dissídio coletivo da categoria.
Na reunião do Conselho de Curadores do Hospital Santo Antônio de Blumenau, o Dr. Ronaldo
Della Giustina, questionou porque o reajuste salarial dos médicos do referido Hospital, não é
intermediado pelo Simesc-Blumenau.
Dr. Carlos Seara falou sobre a reunião com os médicos cooperados que trabalham no SOS
Unimed, que teve como tema as mudanças que haviam sido propostas para a extinção do
serviço da Regulação em Blumenau e contratação desse mesmo serviço com a Unimed
Joinville. Sobre o aumento salarial doa plantonistas dos recursos próprios, os médicos do
Hospital da Unimed Unidade Vila Nova, receberam a comunicação de um aumento de 5,28%, o
mesdmo do dissídio dos funcionários não médicos.
Discutidos vários aspectos abordando as contratações de médicos não cooperados, para
plantões em seus recursos próprios e a necessidade de se obter informações sobre o tipo de
contrato desses profissionais.
Discutidos vários aspectos éticos sobre as exigências da Unimed, em relação ao pagamento
das consultas em puericultura.
Discutidos problemas sobre a remuneração dos médicos plantonistas do Hospital da Unimed –
Unidade Timbó, em que está havendo diferenciação de valores pagos, conforme o horário dos
plantões.
Encerrada a reunião às 21:20 horas.ç

