Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 010-2014-JO
Data: 26 de Março 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 B. Cavalcanti, Dr. Raul Caye
Alves Junior, Dr. Luiz Carlos da Silva Filho, Dr. Felipe R. Ramos e Maiara
Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 19 de Março de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise e Dra. Suzana, respectivamente endocrinologista e
ginecologista da Clínica Sesi, informam que foram chamadas,
individualmente, por Otoniel Scotti, gestor do Sesi, para conversarem. Este
falou que não há qualquer perspectiva de melhora no trabalho, no salário e
no repasse da produtividade. Explicou que o Sesi pretendia deixar de
oferecer serviços médicos e que ambas só não foram demitidas por serem
diretoras sindicais e que devem permanecer na função até o término da
gestão no SIMESC, a não ser que resolvam pedir demissão antes.
2.2 Dr. Carlos e Dr. Raul informam que participarão da Assembléia do
COSEMESC de 02/04/2014, sobre aumento do salário dos médicos da
Secretaria Estadual de Saúde. Contrataremos os serviços da Luarca para
deslocamento a Florianópolis e retorno a Joinville.
2.3 Dra. Suzana informa que o plano da Oi não pode ser alterado agora
devido carência (reduzir para 1 linha fixa). Dra. Suzana verificará qual é a
carência.
3. Pauta
3.1 Situação dos médicos nos Pronto Atendimentos (PAs)
Dr. Luiz Carlos da Silva Filho comentou que trabalha em PA e já ouviu falar
de uma empresa que virá contratar médicos. Informou que, por enquanto, as
escalas de trabalho não mudaram e não receberam qualquer comunicado
oficial sobre a nova situação. Dr. Felipe comentou sobre a questão legal da
contratação por pessoa jurídica. Foi decidido solicitar uma reunião com a
secretária municipal de saúde, sra. Larissa Grun Brandão Nascimento, sobre
o assunto: situação dos médicos nos Pronto Atendimentos do município e
contratação de médicos sem concurso público.
3.2 Reunião com Unimed
A reunião com a diretoria da Unimed está agendada para dia 28/03/2014, às
11 horas. Dra. Tanise, Dr. Marcelo e Dr. Raul participarão. Assunto: parceria
com o Simesc. Decidido falar sobre a possibilidade de apoio com e-mails do
SIMESC para cooperados e, possivelmente, sobre sindicalização dos
cooperados através do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social) ou por desconto de produtividade.
3.3 Novo Diretor da Regional Joinville
Dr. Raul Caye Alves Junior aceita assumir o cargo de Diretor de Apoio ao
Pós Graduando. Dra. Tanise vai passar os dados por e-mail para Dr. Cyro.
4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dra. Tanise Balvedi Damas

