Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 021-2015-JO
Data: 17 de Junho de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dra. Suzana M.M. de
Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., advogada Dra. Letícia B. Esteche e
Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 020-2015-JO de 10/06/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa sobre o lançamento do livro do Dr. Murilo Capella.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que o Jurídico do SIMESC estará presente em Joinville em
01/07 às 13 horas, no PAM Boa Vista, para conversar com as endocrinologistas do SUS sobre o
protocolo de análogos de insulina e a questão de transcrição de receitas.
3. Pauta
3.1 Parceira com a NET
Estamos aguardando proposta da NET.
3.2 FEMESC
Dra. Tanise B. Damas comentou sobre as cotações de hotel, passagem de ônibus e carro com
motorista. Dr. Raul Caye Alves Jr. vai informar se irá participar do FEMESC.
3.3 Brechó
Discutida a ideia de participar de um brechó para venda de roupas infantis. A sugestão é apoiar
com a divulgação do brechó para os médicos e médicas filiadas. Em troca, será solicitado que
10% dos lucros das vendas seja revertido para alguma instituição de saúde, por ex.: Maternidade
Darcy Vargas. A Diretoria aprovou a ação, pois funcionará como marketing e com custo zero.
Chamaremos a dona do Brechó a participar da próxima reunião na sede, para acertar os
detalhes.
3.4 São Francisco
Estamos aguardando um parecer do Jurídico.
Segue informação recebida do Dr. José Felipe Baniski, por e-mail: “Conforme conversa anterior, faço uma
exposição do que vem ocorrendo aqui em São Francisco do Sul no caso da terceirização da UPA 24hs.
O informe de abertura do edital foi lançado em 09 ou 10 de junho de 2015 no diario oficial do estado (somente), com data
para escolha do melhor projeto (esta modalidade) em 22/06 /2015. Neste informe, a data esta como 22/06/2014 e não
2015, outra coisa seria que segundo este informe, o edital estaria disponível no site da prefeitura, o que até este momento
não ocorreu, não está disponível. Aconteceu uma reunião na sexta feira dia 12/06/2015 na secretaria de saúde, portas
fechadas, onde participaram 3 empresas "interessadas", Instituto Acqua (que já atua como terceirizada no hospital do
município), Instituto Vida (a mesma que atuava no Pa leste de jonville), e uma terceira que não sei informar.
Estou receoso com o que está para acontecer pois não se trata apenas de uma terceirização de médicos e sim de toda a
estrutura, o que vai afetar um grande número de funcionários (enfermagem, motorista, serventes e médicos) que serão
manejados para outros setores da secretaria de saúde. Também existe a particularidade de exestirem médicos
concursados especificamente para atuar na UPA, onde complica mais ainda a situação pois estarão sob qual diretrizes, do
município ou da empresa?
Certo da ajuda deste sindicato e empolgado com a decisão judicial ocorrida em Joinville, no caso do Pa Leste, aguardo
apoio para que com ajuda do Simesc, tentemos mostrar mais uma vez a falta de coerência e as intenções secundarias que
acompanham uma manobra política como essa.”

3.5 Reunião com deputado médico dr. Vicente Caropreso
Será verificado com o assessor Elton uma nova data para a reunião.
3.6 Rádio Itapema – boleto
Discutido o assunto do boleto que veio da Rádio Itapema como não pago. A Regional Joinville
afirma não ter nenhum contrato firmado com a Rádio Itapema e não ter feito nenhuma inserção
extra na rádio.
4. Assuntos Gerais

Ata redigida pela secretária Maiara e por Dra. Tanise B. Damas

