Ata da 371ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 23/04/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada após retificação.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vanio informa sobre as questões inerentes a indicação do SIMESC visando compor
os seus delegados para participar do Congresso da FENAM em Natal / RN. Dr. Erial de Haro informa sua
participação juntamente com os Drs. Ângelo Kniss e Rodrigo Leal no 3º Simpósio Brasileiro de Direito Médico
promovido pela Escola Paulista de Direito destacando a palestra do Dr. Marcos Coltri sobre “autonomia do
paciente” . Cyro faz os seguintes informes:1) apresenta a nova servidora do SIMESC na área administrativa
Sra. Adriana Pereira Machado ; 2) faz um relato sobre viagem sindical nos dias 17 e 18 de abril , acompanhado
pelo secretario geral César , jornalista Carla e coordenadora administrativa Terezinha, primeiramente a cidade
de Mafra onde estiveram reunidos com Presidente Regional Gabriel Kubis tratando principalmente da questão
eleitoral nessa regional , posteriormente uma reunião na cidade de Canoinhas com a presença dos diretores
regionais Edson Colla , Saulo Sabatini e Juliano Brasil e um grupo de aproximadamente 25 colegas médicos
com uma pauta variada e que permitiu sete novas filiações; 3) que em resposta ao oficio da FRSB o SIMESC
esta indicando como delegados para a Assembléia da FENAM Regional no dia 04 de maio os diretores Vanio ,
César e Zulma ; 4) recebimento de convite enviado pela diretora Ana Vidor para acompanhar sua defesa de tese
na cidade de Porto Alegre concluindo seu doutorado e 5) que esteve reunido com os médicos que integram a
comissão ampliada na questão referente a negociação com a Prefeitura Municipal de Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro informa que durante seu período com o plantão de diretoria não houve
atendimento relevante. Vanio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Cyro informa sobre a inauguração da sede regional de Joinville no dia 12 de abril
p.p., que foi prestigiada pelos diretores Cyro, Leopoldo, Renato, Eliane e Zulma, além do advogado Ângelo
Kniss, da jornalista Camila Spolti e da coordenadora Terezinha Koerich.
3. Ordem do Dia:
3.1. Estratégia Acadêmicos de Medicina : Sonia apresenta uma estratégia de reuniões com acadêmicos nas
diversas faculdades do estado bem como os responsáveis em definir as datas : Tubarão ( Akilson ) , Chapecó (
Ana ) , Joaçaba ( Paulo ) , Itajaí ( Mauro ), Blumenau ( Seara ) e Joinville ( Tanise ) . Em cada uma dessas
regionais nossos diretores estabelecerão o calendário e a estratégia. Sonia já fez também contato com o centro
acadêmico da UFSC . Relatou ainda contato com Dr. João Ghizzo Filho, coordenador do curso de medicina da
UNISUL / Palhoça que ficou de intermediar junto ao centro acadêmico o futuro encontro. Sonia apresentou
ainda os dados referentes ao numero de recém formados que permaneceu filiado ao SIMESC ( 32%)
,mostrando que a filiação automática ao se inscrever no CRM é muito válida. Sonia sugeriu ainda que
continuássemos insistindo na idéia de se conseguir espaço curricular durante o sexto ano da faculdade.Cyro
sugere que se investigue se os boletins médicos enviados aos acadêmicos da 9ª à 12ª fase estão chegando aos
destinatários.
3.2.Médico / Mídia : Renato ( diretor de comunicação ) e a jornalista Carla participaram do 7º Seminário
Médico /Mídia em São Paulo nos dias 19 e 20 de abril p.p. Presentes diversos diretores e assessores de
imprensa dos sindicatos médicos do Brasil. Renato ressaltou a importância e a organização do evento Alguns
assuntos como “ redes sociais” e “mídia training” chamaram a atenção devido a sua importância nos dias
atuais.Carla complementou esclarecendo que também as questões relacionadas a publicidade médica e as
responsabilidades para quem participa em uma rede social chamaram a atenção . Finalizou ainda que no site do
SIMESC está a matéria completa sobre o evento..
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (07/maio/12): delegados para FENAM , Boletim Medico 136
e 137 , reunião COSEMESC
5. Assuntos Informais: Cyro comenta sobre o numero de delegados( até 4 ) que o SIMESC tem direito para o
Congresso da FENAM em Natal / RN e pergunta quem demonstra interesse em participar do evento. César traz
as informações sobre a reunião da FRSB em Curitiba nos dias 04 ( Assembléia do Conselho de Representantes )
e dia 05 de maio p.v.
Ata redigida por César Augusto Ferraresi – Secretário Geral da Diretoria Executiva SIMESC.

Florianópolis, 23 de abril de 2012.

