Ata da 427ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2012/2015
Data: 19/08/2013. 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. Cyro informa que participou de reunião sindical em Joinville no dia 15 de agosto, na
companhia dos diretores Dr. Vânio e Dra. Eliane, na qual foram tratados assuntos referentes aos médicos que trabalham
em São Francisco do Sul e aos médicos residentes do Hospital Municipal São José. Dr. Vânio complementa dizendo que
em ambos hospitais está havendo atraso nos pagamentos. Foram tratados ainda de assuntos relativos à diretoria regional
de Joinville, os quais foram debatidos com as Dras. Tanise Damas, Suzana Almeida e Silvana Nishimura. Presentes
também o advogado Dr. Rodrigo Leal, a jornalista Camila Spolti, a subcoordenadora Juliana da Silva e a coordenadora
Terezinha Koerich. Também informa que recebeu o convite para o 35º Encontro Catarinense de Hospitais e a 6º
Conferencia de Gestão Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa, que será nos dias 28, 29 e 30 de agosto no Centro-sul.
Dr. Cyro participará da solenidade de abertura em companhia da Dra. Eliane. Dr. Renato informa que no site do SIMESC
onde consta o nome dos diretores foi acrescentado um “in memoriam” ao lado do nome do Dr. Orlando Tobias Junior.
Todos os diretores manifestaram grande pesar com a inesperada perda. Dr. Vânio informa que em Joinville houve troca
da servidora da regional e a nova admitida receberá treinamento na sede do SIMESC. Os acadêmicos Vinicius Carriero de
Lima e Gustavo da Cunha Leal Schaffer, do Centro Acadêmico de Medicina da UNISUL, recebem esclarecimentos da
Diretoria do SIMESC sobre a atuação da entidade junto aos acadêmicos e agradecem ao convite para participar da
reunião, informando que pretendem se aprofundar mais nos assuntos do sindicato para eventualmente passar para as
próximas diretorias acadêmicas.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Marcelo Rogelin informa que recebeu uma ligação de médico do Hospital Regional de
São José com questionamentos relativos a superlotação e “vaga” zero pelo SAMU. Foram passados esclarecimentos e o
contato de nosso jurídico.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cesar informa que recebeu e-mail do Dr. Gerson Zanusso noticiando a entrega do
certificado e do brinde ao Dr. Jesus Fagundes, médico vitalício, morador de Quilombo. Também informou que a
Secretaria Municipal de Chapecó editou portaria cessando os descontos efetuados sobre a gratificação de produtividade
em afastamentos considerados legais (atestados/férias). Informa ainda que decreto do dia 15 de agosto da Prefeitura de
Blumenau determina a não contratação de médicos sem o REVALIDA. A Dra. Juliana informa que fez contato com as
Diretorias Regionais de Araranguá, Joaçaba, Laguna, Tubarão e Xanxerê, solicitando a entrega do relatório trimestral,
para que as pendências na entrega do relatório sejam sanadas.
3. Ordem do Dia:
3.1. Organização Mundial de Saúde (OMS) – 1 médico/ 1000 habitantes (explicação técnica): Existe um paradigma
de que a OMS recomenda 1 médico para cada 1000 habitantes. Para dirimir a dúvida a Dra. Zulma realizou ampla
pesquisa, inclusive junto ao site da OMS (Organização Mundial da Saúde) e apresentou aos Diretores presentes o
resultado desta pesquisa que não revelou qualquer indicativo desta proporção na OMS, pelo contrário, o número ideal de
médicos deve levar em consideração outros fatores regionais como o crescimento econômico, o número de nascidos
vivos, culturais e epidemiológicos entre outros. Portanto 1/1000 é apenas um coeficiente usado para permitir comparações
entre populações e não uma recomendação. Este assunto devera ser publicado na próxima revista do SIMESC.
3.2. Movimento Médico:
– Derrubada dos vetos à lei do ato médico: Dr. Cyro informa que no dia 20 de agosto irá a uma reunião em Brasília
juntamente com o Dr. César, Dr. Dimitri e Dr. Vânio, com a propositura de acompanhar a sessão do congresso que
apreciara os vetos à lei do ato médico.
– Alerta aos médicos gestores, supervisores e tutores do programa “Mais médicos” (CFM/CRMs). Dr. Cyro sugere
que o CFM/CRMs deveriam promover mais ativamente o alerta aos médicos. Dr. Vânio questiona se serão aceitos no
SIMESC médicos estrangeiros sem a prova do REVALIDA. Dr.Cyro informa que no Estatuto do Sindicato está descrito
que todo médico inscrito no CRM deve ser aceito como sindicalizado. Dra. Giovana Ribeiro questiona se existe intenção
de conversação com o Prefeito de São José como ocorreu com Prefeito de Florianópolis. Dr. Cyro diz que há intenção de
conversar com todos os Prefeitos.
3.3. Revista do SIMESC:
– 141 – Avaliação: A Diretoria elogiou a revista 141, as matérias foram sendo atualizadas até o seu lançamento, o que
gerou um pequeno atraso, porém refletiram o atual momento vivido pela categoria com a perseguição ostensiva do
governo federal. As fotos e a capa também refletiram o atual momento. Trata-se de uma edição histórica, na avaliação de
todos.
– 142 – Primeiras idéias: Próxima revista prevista pra circular em outubro, tendo como matéria principal a falta de
investimento do Governo do Estado na Saúde e as questões que envolvem o movimento médico.
4. Proposta de pauta para próxima reunião: a ser definido durante a semana.
5. Assuntos informais: Dr. Cyro comparecerá ao Baile da UNIMED no dia 31 de agosto na ACM em companhia da Dra.
Eliane. No dia 26 de agosto haverá reunião do COSEMESC.
Florianópolis, 19 de agosto de 2013.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, Servidora SIMESC).

