Ata da 429ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2012/2015
Data: 09/09/2013. 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: Dr. Cesar informa que concedeu entrevista as emissoras de TV Ric e Band sobre a retaliação
sofrida pelas prefeituras de Florianópolis e Blumenau por publicar decreto proibindo a contratação de médicos sem o
revalida. Dr. Roman informa que juntamente com o Advogado Rodrigo Leal esteve em audiência no Ministério Publico
relativo à notificação de câncer pelos laboratórios de patologia, presentes também representantes do CRM/SC (Dr. João
Pedro Carreirão) e da ACM (Dr. Aguinel Bastian). Dr. Renato comunica que na página do SIMESC, no link atas, foram
incluídas as regionais de Balneário Camboriu, Blumenau, Joinville e Lages, assim será procedido com todas as demais.
Dr. Cyro informa que participou de audiência com o presidente da Câmara dos Vereadores de Florianópolis, no dia 3 de
setembro, ocasião em que foram debatidos assuntos ligados à pratica da medicina. Presentes também os colegas César
Ferraresi e Eliane Soncini, além do Dr. Tanaro Bez, vice-presidente do CREMESC, da jornalista Carla e do estagiário
Cristian. Dr. Dimitri informa que no dia 5 de setembro, participou do Encontro Estadual sobre Residência Médica no
Estado de Santa Catarina, onde se buscou a resolução da falta de fiscalização das residências em nosso Estado entre
outras pendências. Presente Dra. Maria Patrocínio, integrante da Comissão Nacional Residência Medica.
A CONFEMEL (Confederação Médica Latino Americana) emitiu uma moção em apoio aos médicos do Brasil, que vai
transcrita abaixo:
MOÇÃO DE APOIO AOS MEDICOS DO BRASIL
A CONFEMEL, reunida em Assembléia geral extraordinária, em Assunção, Paraguai, nos dias 29 e 30 de agosto
de 2013, para discutir o tema migrações médicas, analisando a crise assistencial na Saúde, que se espalha
pelos Países da região, na forma de sucateamento da rede, políticas precárias de recursos humanos e
subfinanciamento do sistema, foi informado pela delegação do Brasil o seguinte:
1. As medidas tomadas no programa Mais Médicos no Brasil, foram de caráter a desviar o foco do
subfinanciamento e falência da gestão pública, para responsabilizar a categoria médica, sistematicamente
nomeada como corporativista e descompromissada com a saúde pública.
2. A justificativa da falta de médicos em regiões remotas foi agressivamente atribuída a esses profissionais,
para justificar intervenções governamentais de caráter político e eleitoral.
3. A partir daí construiu-se uma mistificação de brigadas assistenciais, com precarização das relações
trabalhistas voltadas para assistência, imune a críticas que passaram a ser violentamente rebatidas como
boicote, xenofobia e até racismo.
4. Firmaram-se contratos com médicos e governos estrangeiros, com relações trabalhistas irregulares, onde
há restrição da locomoção e ameaça de sanções, na forma de devolução ao país de origem e devolução dos
recursos recebidos, em caso de desistência em participar do programa, e até impossibilidade de dispor de seu
salário.
5. Este é o caso específico dos médicos cubanos, nos quais o governo usou intermediação de organismos
internacionais como atravessadores de mão de obra, submetida a condição degradante, sem os direitos
fundamentais dos trabalhadores.
6. Como forma de vilanizar a categoria médica criou-se uma idéia de ações humanitárias, altruísticas por
parte de estrangeiros, o que confrontaria a da categoria nacional vista como acomodada, descompromissada e
elitista.
7. A tentativa de demonizar os médicos nativos teriam o firme propósito de silenciar essas vozes que tem
confrontado os governos reclamando maior financiamento, recuperação e ampliação da rede, política de
recursos humanos na forma de carreira e remuneração justa.
Por estas razões CONFEMEL resolve:
8. Recomenda a Confemel que a categoria médica continue corajosamente a defender assistência universal,
integral, solidaria e igualitária, com respeito aos direitos humanos da população e aos direitos trabalhistas
dos profissionais.
Instrua as instituições médicas:
Que se denuncie à sociedade qualquer tentativa de prestação de assistência à saúde de caráter duvidoso e
discriminatório com a população mais carente, como a utilização de profissionais com diplomas não
revalidados.
Que se proceda denúncia aos organismos internacionais de exploração política da assistência à saúde.
Que se proceda denúncia internacional de violação de direitos trabalhistas.
Que se proceda denúncia internacional do uso de mão de obra nesta situação.
Que se proceda denúncia a qualquer violação às convenções 29, 95 e 122 da organização internacional do
trabalho, que tratam de trabalho forçado ou obrigatório, proteção ao salário e política de emprego.
Que se proceda denúncia aos Tribunais superiores sobre afrontas e violações aos direitos constitucionais da

sociedade e dos trabalhadores.
Instar as autoridades do governo:
Que não se promova o uso político dessa força de trabalho e da medicina, o que é proibido por tratados
internacionais, por serem questões de vida e direitos humanos.
Gerar um espaço de diálogo com as organizações médicas brasileiras, a fim de encontrar a melhor solução
para o problema.
CONFEMEL fica disponível para as instituições médicas no Brasil com a finalidade de colaborar em todos os
aspectos que considerem adequadas.
Asunción, Paraguai, 30 de agosto 2013
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vânio informa que recebeu duas ligações, uma delas solicitando orientação de como pedir
demissão do corpo clinico do hospital (o que é impossível já que corpo clinico não gera vinculo trabalhista) e outra de
médico de Concordia que sofreu sanções quanto a internação de pacientes. Foi orientado. Dra. Sonia assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
3. Ordem do Dia:
3.1. “Momento SIMESC” (programas de rádio) – encaminhamentos finais: Jornalista Carla apresenta os novos
valores de orçamentos onde se teve uma redução de R$ 2.050,00. Apresentou também os áudios (programetes) do espaço
SIMESC. A diretoria aprovou que seja divulgado nas Rádios CBN/ Diário, Guarujá e Record. Carla informa que está
aguardando a resposta da DR de Blumenau sobre a proposta de incluir os programetes da diretoria executiva, sem custo,
junto ao espaço SIMESC da Regional. De início será feito contrato de quatro meses, e após esse período será feita uma
avaliação para analisar a renovação.
3.2. Plano de Gestão de Saúde – a posição do sindicato: A diretoria fez uma avaliação inicial constatando que há
vários pontos nas medidas provisórias 190, 191 e 192 que necessitam ser discutidos com mais atenção, entre eles a
participação dos corpos clínicos e direções dos hospitais no estabelecimento das metas, a falta de previsão de reajuste nos
valores atribuídos aos pontos de produtividade da GDPM, a dedução da RPM (retribuição por produtividade médica)
baseada em 100 pontos da GDPM quando não se cumpre integralmente as metas, a RPM dos intensivistas e a revogação
da lei anterior relativa a GDPM. Este assunto pela sua importância e necessidade de posicionamento volta a entrar em
pauta na próxima reunião.
3.3. Assembléia SAMU: Dr. Cyro informa que teve reunião na data de hoje junto com o Dr. César e a Dra. Cristina
(SES), bem como representantes da SPDM, onde foi discutido o valor da hora plantão. Foi proposto inicialmente pela
empresa o valor de R$ 72,00/hora podendo chegar a R$ 78,00/hora, o SIMESC após amplo debate posicionou-se pelo
valor de R$90,00/hora com indicativo de R$110,00/hora em nova avaliação em março de 2014. Isto já representa neste
momento um reajuste aproximado de 50%. A diretoria sugere que sejam apresentados em assembléia todos os pontos da
proposta para discussão e deliberação.
4. Proposta de pauta para próxima reunião: Plano de Gestão do Governo (medidas provisórias 190, 191 e 192).
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 09 de setembro de 2013.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, Servidora SIMESC).

