Ata da 449ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 25/03/2014. Hora 19h30min. 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 Carla informa que o “Momento SIMESC” desta semana teve veiculação em 3
rádios no Sul do Estado e mais um jornal, tratando do acidente no Arrancadão de Balneário Arroio do Silva que teve
atendimento por intercambista cubana. Em Balneário Camboriú foi sobre a falta de vacinas de tétano e difteria. Em
Florianópolis, São Miguel do Oeste, Blumenau e Joinville, tratou da falta de repasse para hemodiálise. A partir desta
semana o “Momento SIMESC” veiculará na Rádio Clube de Lages duas vezes ao dia. Advogado Erial de Haro faz
informe sobre o caso dos médicos do corpo clínico do Hospital Bom Jesus de Ituporanga, onde ocorreu audiência
em 17 de março, tratando de ação civil pública movida pelo MP em face do Estado, Hospital Bom Jesus, Corpo
Clínico e sete municípios da região. Foi feito acordo, com rateio de valores entre os municípios. Serão cinco
especialidades em sobreaviso e GO com plantão presencial. O advogado Rodrigo Leal está neste momento reunido
com o corpo clínico e a Diretoria Regional de Rio do Sul para discutir o assunto e os desdobramentos da audiência.
Dr. Cyro informa que participou, no dia 18, das atividades de recepção ao calouros de medicina da UFSC,
promovida pelo CALIMED. Na oportunidade fez breve apresentação do SIMESC. Presentes também os diretores
Gilberto Veiga e Eliane Soncini, bem como os assessores Carla Cavalheiro e Vanessa Lisboa de Almeida, além do
servidor Jean Proêncio. Relata que na reunião do COSEMESC ocorrida no dia 18 de março foram discutidos os
assuntos: movimento dos médicos da SES e programação para o XVII FEMESC em Brusque. Fomos convidados a
participar de reunião com outros Sindicatos Médicos Brasileiros, no dia 03 de abril, na cidade de São Paulo. O
assunto: a crise por que passa a FENAM, fruto da tentativa de prorrogação do mandato da atual diretoria. Cyro e
César comparecerão. Assumiram a diretoria da ACMR os colegas Glaucio Mosimman Jr. (Presidente), Luiz
Henrique de Oliveira Westphalen (Vice-Presidente), Eline Coan Romagna (Tesoureira), Carlos Eduardo Stecca (1º
Secretário) e João Felipe Schadeck Locatelli (2º Secretário).
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Roman relata que recebeu ligação de médico de Concórdia, solicitando informação
sobre procedimento a se adotar na evasão de paciente do plantão de emergência. Foi orientado para que o médico
fizesse um Boletim de Ocorrência, registro em prontuário e, assim que possível, comunicasse o diretor técnico
daquele Hospital. Dr. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebido duas atas da DR Joaçaba (11/02/2014 – 14/03/2014). As DR’s Blumenau,
Joinville e Lages tem enviado regularmente, desde 2013, as atas das reuniões realizadas. Neste ano de 2014
integraram-se à este grupo as DR’s de Tubarão e Joaçaba. Não há regularidade no envio de atas por parte das DR’s
Chapecó, Médio Vale e Rio do Sul (que tem sede e secretárias contratadas) e das demais diretorias.
Ordem do Dia:
3.1. Denúncia de mau atendimento por intercambistas: Dr. Cyro diz que a SMS/ Balneário Arroio do Silva se
manifestou sobre o caso, no sentido de absolver a intercambista. O sindicato não é contra o atendimento de
emergências por um profissional da área da saúde, porém não se sabe se a intercambista tem ou não seu diploma
validado e neste caso não poderia estar trabalhando para empresa privada. Solicita que o advogado Erial se
manifeste com análise do que cabe ao SIMESC fazer. Dr. Erial esclarece que existem dois vieses, um com relação a
intercambista onde o sindicato não possui legitimidade e interesse, ou seja, o Simesc não pode fazer denuncia
devendo apenas prestar as informações necessárias. Por outro lado, com relação a empresa contratante, o sindicato
possui legitimidade e interesse, assim, poderá apresentar denúncia junto a Delegacia Regional do Trabalho,
Ministério Público do Trabalho e CREMESC, em especial quanto a atitude do Diretor Técnico, se cabível, pois há
uma resolução do CFM que regulamenta a questão dos atendimentos de urgências e emergências por Unidade Móvel
de Saúde. Fica definido que serão apresentadas as informações e as denúncias. O entendimento da Diretoria é que
não podemos aceitar que num evento automobilístico cujo principal ingrediente é a alta velocidade, a organização do
evento contrate uma “ambulância sem médico”.
3.2. Pagina do SIMESC no Facebook: Jornalista Carla faz a apresentação do “Comunicação Social 2.0”, dando
ênfase no Facebook, explicando o que é esta ferramenta, como funciona uma Fan Page e como poderá ser a página
do SIMESC no Facebook. Após a apresentação o assunto foi levado à discussão e feitos esclarecimento aos
presentes. Foi aprovado pela Diretoria Executiva a elaboração de uma Fan Page no Facebook para o sindicato.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Encontro Sindical em Jaraguá do Sul e Remuneração dos médicos
da SES.
5. Assuntos informais: Dr. Cyro informa que esteve hoje, juntamente com o Dr. Fernão e o Dr. Tanaro, numa
reunião com o Vice Governador do Estado, tratando da remuneração dos médicos da SES.
Florianópolis, 25 de março de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

