Ata da 496ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 04/05/2015. 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: Dr. Dimitri informa que o CADE anulou, no dia 28/04, a sentença que multava as
entidades médicas nacionais por prática de tabelamento de preços. Dra. Vanessa Lisboa de Almeida,
advogada, comunica que em 15/04, proferiu palestra sobre o tema "Transcrição de Receitas no SUS", em
atendimento à solicitação da Dra. Tanise Damas (DR Joinville). Dr. Fábio Schneider informa a falta de
matéria prima, para a produção de penicilina benzatina, sendo deixada a medicação apenas para o caso de
sífilis. Foi verificado desabastecimento também em outros países. Informa ainda que em uma casa de
repouso em Florianópolis houve casos de gripe H3N2, necessitando-se estimular a vacinação. Dr. Cyro
apresenta a Carta de Pernambuco, elaborada por sindicatos que entendem ser necessário fundar uma nova
federação que represente os trabalhadores médicos brasileiros. Ela será apensada à ata desta reunião de
diretoria. Comunica que já foi publicado edital de convocação da AGE que terá como ponto de pauta a
desfiliação da Federação Nacional dos Médicos (dia 18 de maio, sede executiva). Recebemos cópia de ofício
enviado pelo SC Saúde ao Coordenador do COSEMESC, dando conta que não poderá atender o combinado
desde 2012 (CBHPM vigente e plena a partir de janeiro de 2015). O assunto será debatido na reunião do
COSEMESC, marcada para o dia 06 de maio.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto informa que recebeu uma ligação, de colega solicitando contato
com Dr. Kleber, advogado previdenciário. Dr. Fabrizio assume o plantão.
Ordem do Dia:
3.1. Aniversário SIMESC – 35 anos (Evento dia 22/05 – jantar/ vitalícios) (Reunião FRSB 23/05): Dr.
Cyro comenta que o evento terá início às 20:00h, com o acolhimento aos médicos que se tornarão vitalícios
(Dr. Iraze Clayton Metzker, Dr. Paulo Fernando Ferreira Pecoits, Dr. Artur Luis Wallbach Barreto, Dr.
Odilson Borini, Dr. Daniel Alonso Del Rio e Dra. Mariuccia Grace Scott Brusa). Coordenadora Terezinha
informa que já foram feitos contatos e confirmados, 4 dos 6 homenageados. Ainda não conseguiu contactar
o Dr. Iraze e que o Dr. Paulo Pecoits atualmente mora no DF. Está aguardando o envio dos minis currículos.
Dr. Cyro diz que serão convidados diretores da executiva e regionais, assessores e servidores. Coloca em
votação se o convite dever ser feito os centros acadêmicos da Unisul Pedra Branca e UFSC e ACMR. O que
foi aprovado. Com relação a reunião da FRSB, no dia 23/05, está aguardando o aval final da Dra. Maria Rita
(SIMERS) para fechar a pauta. Lembra que os sindicatos participantes da reunião da FRSB, também serão
convidados para o aniversário.
3.2. Colegiado do Curso de Medicina UFSC: Dr. Cyro comenta que o Simesc não está recebendo convite
para participar das reuniões do Colegiado do Curso de Medicina da UFSC, por falta de um nome designado.
Coloca em votação a escolha de um representante, que participará a partir de agora. Dr. Gilberto será
indicado.
3.3. Residência Médica – ações em 2015 (ACMR/ Diretoria e Parceria – CEREM/ dia 08 maio –
Reuniões com Residentes / Filiações): Dr. Dimitri relata grande dificuldade de contactar a ACMR, tanto a
diretoria quanto a funcionária. Diz que primeiramente foi lançada a idéia de se fazer uma reunião com todos
os residentes, mas que essa foi descartada. Dr. Cyro sugere que sejam feitas reuniões com grupos específicos
de residentes, com a intenção de aproximação e consequentemente aumento do quadro de filiações. Comenta
que a comissão de residência médica SIMESC, deverá ser mais atuante e provocar os dirigentes regionais
para um trabalho mais ativo com esse grupo. Dr. Dimitri relata que em reunião do COSEMESC, o SIMESC
sugeriu o tema residência médica, para o FEMESC, mas que foi decidido por Saúde Suplementar. Porém
agora definiu-se pela residência, o que considera mais adequado. Dr. Fábio Schneider comenta que há venda
de plantão de staff, para residentes e sugere que o assunto seja tema de matéria para o próximo boletim do
residente. Dr. Cesar diz que é importante fazer um levantamento dos residentes para posterior trabalho com
os não filiados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eleição SIMESC 2015. Demandas Sindicais.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 04 de maio de 2015.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

CARTA DE PERNAMBUCO

Os sindicatos de médicos subscritos, em reunião realizada na sede do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco, em Recife, no dia 24 de abril de 2015, após
avaliarem conjunturalmente as condições de trabalho dos médicos, do movimento
sindical médico e da saúde no
Brasil,
•

Considerando o avanço da precarização das relações e das condições de
trabalho dos médicos nos setores públicos e privados;

•

Considerando a falta de políticas permanentes e eficientes de Recursos
Humanos que possibilitem a disponibilidade de profissionais médicos de maneira
sustentável em todos os rincões do país;

•

Considerando as crescentes ações de desvalorização do trabalho médico, com
grande prejuízo na qualidade de sua assistência;

•

Considerando a ineficácia das políticas de qualificação da formação de médicos
no país;

•

Considerando a política de desestruturação do processo de pósgraduação
médica (Residência Médica), prejudicando a boa formação de especialistas no
país;

•

Considerando a crescente onda de transferência da gestão na saúde pública
para Organizações Sociais e Fundações Públicas de Direito Privado;

•

Considerando a necessidade de uma organização sindical nacional forte e capaz
de canalizar todos os anseios do mundo do trabalho da categoria médica,
representativa de todas as regiões e organismos de base, presente no
fortalecimento de cada entidade de base, não intervencionista, democrática, de
grande ação política, apartidária, solidária com as demais entidades médicas
brasileiras e com os movimentos dos demais trabalhadores do país e do mundo;

•

Considerando o avanço e sedimentação de políticas antidemocráticas na
organização sindical médica nacional;

•

Considerando a existência de ações intervencionistas da atual direção da FENAM
nas organizações regionais sindicais brasileiras;

•

Considerando a necessidade de intervenção permanente dos médicos, de
maneira propositiva, nos grandes debates sanitários e políticos do país;

Deliberou-se pela necessidade premente da criação de uma entidade federativa que
possa responder a todas essas demandas, bem como o fortalecimento de bandeiras
de luta dos médicos, da medicina e da saúde no país.
Assim, os sindicatos médicos que subscrevem, deliberam pela criação da FEDERAÇÃO
MÉDICA BRASILEIRA – FMB, entidade médica sindical nacional, com lançamento
marcado para 21 de maio de 2015, na cidade de São Paulo.

A hora é agora, momento de transformar a história da organização sindical médica
brasileira em uma história de homens e mulheres compromissados com a categoria e,
sobretudo, com saúde de qualidade para a população brasileira.

Recife, 24 de abril de 2015.
Subscrevem o manifesto os seguintes sindicatos médicos: Pernambuco, Alagoas,
Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Niterói, São Paulo, Santos, Campinas, Tocantins,
Mato Grosso, Anápolis, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá.

