Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 006-2015-JO
Data: 04 de Março de 2015.
Horário de início da reunião: 12h15min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dr. Marcelo B.
Cavalcanti e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 005-2015-JO de 18/02/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Reunião no Hospital Hans Dieter Schmidt em 23/02/2015
Houve reunião no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt sobre: gratificação
médica, ponto biométrico, escala médica e serviços médicos. Falado sobre a
necessidade de cumprir a carga horária.
2.2 Reunião na Sociedade Joinvillense de Medicina com departamentos
de especialidades em 25/02/2015
Dra. Tanise B. Damas informa que participou de reunião com Dr. Garcia e
chefias de departamento. A pauta foi sobre ações da SJM para atrair mais
associados.
2.3 Reunião na Sociedade Joinvillense de Medicina sobre câmara
técnica em 26/02/2015
Dra. Tanise B. Damas informa que participou de reunião com Dr. Garcia e
com quatro endocrinologistas do SUS (Alexsandra, Julia, Mariana e Tanise)
sobre parceria entre SJM e Secretária de Saúde, Dra. Larissa Grun Brandão
Nascimento, para melhorar fluxos do SUS.
2.4 Convite para evento da FIESC 02/03/2015
Dra. Tanise B. Damas informa que o SIMESC foi convidado para participar de
evento da FIESC em 02/03/2015. Tema: Apresentação dos Resultados das
Rotas Estratégicas dos Setores Saúde e Energia, do Programa de
Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC), em Florianópolis.
2.5 Projeto de lei para cancelamento/suspensão de licença prêmio
Dra. Tanise B. Damas informa sobre projeto de lei para cancelar licença
prêmio no Estado.
3. Pauta
3.1 Manifesto de 15/03/2015
- posicionamento do SIMESC
SIMESC se posiciona como a favor da construção de um Brasil melhor.
- camisetas/frase na camiseta
Cotar camisetas com logotipo na frente e frase atrás ou tudo na frente. Frase:
“Médicos em busca de um Brasil melhor”. Cotar: 100 e 200 camisetas.
Divulgar para residentes, acadêmicos e filiados. Fazer kits com água, maçã e
barra de cereais.
3.2 Residentes
- participação do SIMESC na formatura de Pediatria em 26/02/2015
Dra. Tanise B. Damas participou de formatura dos residentes de Pediatria do
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, no Hotel Mercure.

- reuniões com residentes realizadas em 02 e 03/03/2015
-02/03 - Maternidade Darcy Vargas - abordada questão de médico de SP que
denunciou à polícia gestante que provocou aborto. Falado sobre sigilo
médico.
- 03/03 - Hospital Municipal São José - falado sobre questão de liberação
militar.
- 03/03 - Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Os residentes se
interessaram bastante pela questão da contribuição sindical.
Em todas as reuniões, foram abordados os temas:
- Assessorias oferecidas pelo SIMESC: Jurídica, Contábil, de Imprensa.
- Valor das mensalidades, com valor diferenciado para residentes e médico
jovem (no ano após a residência).
- Ações coletivas e individuais do SIMESC. Importância da filiação para
fortalecimento do SIMESC e da classe médica.
- Projeto de confraternização com os residentes de Joinville previsto para
abril.
- Posicionamento do SIMESC com relação ao manifesto de 15/03.
- reunião com residentes de Pediatria – Hospital Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria – 05/03/2015
Agendada para 05/03, às 10h30min, no Hospital Infantil. Dra. Tanise B.
Damas e Dr. Raul Caye Alves Jr. irão. Será verificado quem do Jurídico irá.
- recepção aos residentes em Abril/2015 – parceria com Sociedade
Joinvilense de Medicina
Dra. Tanise B. Damas conversou com Dr. Antonio Garcia, presidente da SJM,
que concordou com a parceria para o evento, com divisão de gastos. Pediu
para enviar por escrito.
3.3 Acadêmicos
- agendar reunião com último ano
Dr. Raul Caye Alves Jr. vai pegar contato de acadêmico e passará para Dr.
Marcelo B. Cavalcanti, para agendar reunião.
- recepção aos calouros
Sugerido chamar os calouros para reunião com último ano ao mesmo tempo,
para início de contato.
3.4 Palestra com Jurídico sobre transcrição de receitas
Dra. Tanise B. Damas enviou e-mail para o Jurídico em 27/02/2015,
solicitando palestra sobre o assunto. Aguardando resposta.
4. Assuntos Gerais
Comentado sobre o triste caso de estudante de Engenharia de SP, que foi a
óbito após consumo excessivo de bebida alcoólica em festa.
Fim da reunião: 13h30min
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas e Dra. Suzana M.M. de Almeida

