Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 002-2014-JO
Data: 29 de Janeiro de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dr. Carlos Fischer, Dr. Marcelo Cavalcanti e Maiara Ziehmann
(secretária)
1. Leitura da ata de 22 de Janeiro de 2014 – aprovada.
2. Informes.
3. Metas e ações para 2014
3.1. Colocação de outdoors no dia dos Médicos.
3.2. Atuação do SIMESC em redes sociais – facebook. Ficou decidido que a
secretária Maiara vai convidar os médicos de Joinville e clínicas para serem
amigos no facebook. Dra. Tanise ficará responsável por atualizações do
SIMESC no facebook quando tiver um celular compatível para isso.
3.3. Participação nas clipagens. Dr. Carlos Fischer ficará responsável pelos
comentários nas clipagens.
3.4. Reunião com Unimed, em busca de aumentar a filiação ao SIMESC junto
aos cooperados à Unimed. A secretária Maiara vai agendar reunião com Dr.
Daut (presidente da Unimed Joinville) para tratar sobre divulgação do
sindicato dos médicos junto a Unimed.
3.5. Correio Médico - O Simesc Regional Joinville tem interesse em voltar a
ter um espaço no jornal Correio Médico, da Sociedade Joinvillense de
Medicina (SJM). Será feito levantamento de valores junto à SJM. Discutiu-se
que será um bom investimento, pois será um dinheiro que vai para uma
entidade médica, vai estreitar laços com SJM e o SIMESC vai aparecer na
casa de vários médicos, filiados ou não.
4. Residentes e acadêmicos
4.1 Residentes: Será solicitado espaço para o SIMESC falar durante a
recepção aos novos residentes do HMSJ (responsável: Dr. Carlos), MDV
(responsável: Dra. Suzana) e HRHDS (responsável: Dra. Tanise).
4.2 Acadêmicos. Centro Acadêmico. O acadêmico de Medicina Luiz Gustavo
(um dos responsáveis pela criação do Centro Acadêmico de Medicina) foi
informado da decisão do Simesc em ceder a sede para o centro durante seu
horário de funcionamento, até que consigam uma sede própria. Ele comentou
que o Estatuto ainda está em fase final de redação e o próximo passo é a
criação do CNPJ. Agradeceu à Diretoria do Simesc pelo apoio ao Centro
Acadêmico.
5. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dr. Carlos Fischer

