Ata da 462ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 14/07/2014. Hora 19:30 horas. 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: Dra. Eliane informa que o Dr. Vânio representará o SIMESC na formatura da turma
de Medicina da UNISUL e o Dr. Dimitri se fará presente na formatura da turma de Medicina da UFSC. Dr.
Renato Polli informa que o Reitor da Universidade do Paraguai disse não aceitar os médicos cubanos no seu
país, por terem os médicos cubanos formação equivalente ao curso de Enfermagem. Isto será manifestado no
Momento SIMESC desta semana. Dr. Cyro relata reunião do COSEMESC ocorrida no dia 9 de julho, presentes
também os diretores Vânio, Fábio, Eliane e Aury. O primeiro assunto foi a montagem da comissão para dar
formato à Semana do Médico. Houve longo debate a respeito da participação de todos os componentes do
COSEMESC nos eventos a serem agendados, especialmente no quesito “participação financeira”. O segundo
assunto foi o XVII FEMESC, ocasião em que foi apresentado o esboço da “Carta de Brusque” e aferidas as
despesas e receitas do citado fórum. Informa que a Coordenadora Terezinha e as servidoras Juliana e Katiane
farão visitas “de trabalho” às novas Sedes Regionais, em sistema de rodízio, de acordo com o seguinte
calendário: 28/7 Chapecó; 29/7 Lages; 30/7 Joaçaba; 31/7 Joinville; 04/8 Rio do Sul; 12/8 Blumenau; 13/08
Médio Vale. A ida à Tubarão ainda não tem data definida. Fomos convidados a participar da posse da nova
diretoria do SindSaúde (dia 15/7) e da inauguração da nova sede CREMESC no dia 18/7 às 19hs, na SC 401,
junto à ACM.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Roman informa que não houve ligações. Nesta semana o celular fica com o Dr.
Fábio.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que recebeu ata de reunião ordinária da DR de Joinville, realizada
no dia 25 de junho, que teve como pauta o Teto Remuneratório X Escalas dos PAs.
Ordem do Dia:
3.1. Estratégia de ação:
● FAHECE (HEMOSC / CEPON): Dr. Leopoldo informa que o acordo salarial vence em setembro
deste ano. Médicos da FAHECE enviaram carta solicitando reajuste para o Sr. Tertuliano de Britto Xavier,
pedido também enviado para Superintendente dos Hospitais Públicos de SC. A estratégia adotada será de
elaboração de carta de reivindicações, elaborada com o apoio do departamento jurídico SIMESC, a fim de
buscar remuneração equivalente ao que recebem os médicos estatutários.
● Indaial – hospital Beatriz Ramos / retenção de honorários: Dr. Cyro informa que a partir do dia 31
de julho os médicos irão interromper os trabalhos eletivos. Continuaremos acompanhando a questão.
● Jaraguá do Sul – União Saúde – atrasos no pagamento: Dr. Cyro informa que SIMESC esteve
presente em Jaraguá do Sul para auxiliar os médicos na negociação, sendo elaborado um documento com o
apoio do jurídico do SIMESC. Quinta-feira o SIMESC voltará à cidade para apresentar o documento. Dr.
Rodrigo informa que a advogada da operadora “União Saúde” ligou informando que nota divulgada no site do
SIMESC possuía inverdades e solicitou a retirada do texto. O Dr. Rodrigo passou a informação para Imprensa.
Foi decidido pela manutenção da nota no site e por outros desdobramentos.
3.2. Momento SIMESC
● abrangência (rádios e email médicos): Abrangência de 13 sedes regionais (incluindo a sede
executiva), 14 cidades com irradiação em 19 rádios, onde temos como parâmetro mínimo duas veiculações ao
dia, de segunda a sexta-feira. Estamos contatando as rádios nas cidades ainda não contempladas.
● custo / auxílio às DRs: Dr. Cyro propõe que as DRs que possuem sede sejam ajudadas pela Diretoria
Executiva com 50% do custo do Momento SIMESC (exceções: Blumenau e Joinville). Aprovado, a partir do 2º
Semestre de 2014.
● temas (período eleitoral): Dr. Cyro pede para jornalista Carla pensar em 6 ou 7 programetes para
serem veiculados no período eleitoral. Pede auxílio também aos Diretores na sugestão de temas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: SAMU e Outubro Rosa.
5. Assuntos informais: Todos elogiaram e agradeceram ao Dr. Renato Polli e à sua esposa Marizete pela
realização da IVª Tainhada do Renato. Dr. Vanio informa que o Dr. Flávio não compareceu à reunião, pois está
de aniversário hoje.
Florianópolis, 14 de julho de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

