Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 037-2015-JO
Data: 04 de Novembro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dr. Marcelo B. Cavalcanti e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 036-2015-JO de 28/10/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Reunião Extraordinária do CMS de 19/10 – Dr. Fischer
Houve reunião Assunto a ser comentado em próxima reunião.
2.2 Dra. Tanise traz convite do Sr. Elton, assessor do deputado Dr. Vicente Caropreso, para os diretores do SIMESC
Regional Joinville participarem da inauguração da nova sede do Democratas Joinville, que irá acontecer em 06 de
novembro às 19 horas, na Rua Ijuí, 144, sala 2, Anita Garibaldi.
3. Pauta
3.1 Indicação de médicos que fazem a diferença
A pedido da produção do programa "Gente que faz a diferença", da TV da Assembleia Legislativa, que tem como pauta
apresentar pessoas que contribuem de alguma maneira para a sociedade, o setor de imprensa do SIMESC está pedindo que
encaminhemos sugestões de médicos que atuem em nossa região e que tenham um trabalho destacado. Esse trabalho pode
ser voluntário, algum tipo de pesquisa relacionada à Medicina, algum profissional que além de sua contribuição
profissional, faça algo diferenciado e que tenha grande impacto social, cultural, científico para a população catarinense. O
prazo para sugestões é até hoje, 4 de novembro.Dra. Tanise já indicou alguns nomes:
- o neurologista filiado dr. Marcus Vinicius pela produção científica,
- os dirigentes sindicais dr. Marcelo e dr. Raul, pelo impacto social com mutirões em cirurgias ginecológicas,
- as endocrinologistas do SUS Joinville: Alexsandra Vitti, Júlia Appel, Mariana Selbach Selbach Otero e Tanise Balvedi
Damas, por terem zerado a fila de primeira consulta em Endocrinologia no SUS por meio de teleconsultoria e
matriciamento, sendo que a primeira também faz trabalho voluntário em lar de idosos.
Durante a reunião, foram discutidos outros nomes e ficou decidido sugerir o nome do médico nefrologista filiado Dr. José
Aluísio Vieira, mais conhecido como dr. Xuxo, pelo seu trabalho com a Fundação ProRim.
Foi lembrado também do trabalho dos médicos do Sadalla Amin, como a Dra. Cleusa Coral-Ghanem.
3.2 Captação de filiados – 5 colegas por diretor
Dra. Tanise conversou com 5 colegas do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS). Três estavam cadastrados
como não filiados e na verdade já estavam filiados. Uma colega disse não ter interesse no momento, pois já tem o serviço
jurídico da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) e já tem profissional de contabilidade na clínica onde trabalha. O
outro colega disse não ter interesse por pensar que o sindicato fosse “de esquerda”, mas vai repensar sobre o assunto. Em
conversas com 3 médicos de outros locais de trabalho, duas vão se filiar (uma está com dificuldade em fazer o débito
automático no Banco do Brasil) e uma não vai se filiar por estar passando por problemas pessoais. Foi revisada a lista de
médicos do HRHDS. Dr. Raul e dr. Marcelo escolheram, cada um, 5 colegas para conversarem sobre filiação ao SIMESC e
darão um retorno na próxima reunião.
3.3 Cumprimento de carga horária no município de Joinville
Sobre esta questão, estamos aguardando resposta do Jurídico.
3.4 Questões de São Francisco do Sul
Jurídico do SIMESC enviou resposta hoje, por e-mail, sobre reunião em São Francisco do Sul ocorrida em
22 de julho às 08h00min. Presentes: Secretário de Saúde de São Francisco do Sul Sr. Marcos Scarpato e advogado do
SIMESC dr. Erial Lopes de Haro. Vamos repassar ao Dr. José Felipe Baniski e ao Dr. Robison Siqueira Rosa, médicos que
solicitaram apoio do SIMESC nas questões.
3.5 AGO/RDP em Dezembro
O evento será nos dias 11 e 12 de Dezembro, em Florianópolis, mesma data da formatura de Medicina da Univille em
Joinville. Os diretores regionais vão se organizar para que o SIMESC Regional Joinville possa se fazer presente nos dois
eventos.
4. Assuntos Gerais
4.1 Campanhas de Novembro no Brasil
Dra. Tanise comenta sobre as 3 campanhas do novembro azul no Brasil: diabetes (símbolo: círculo azul), Ca. Próstata
(símbolo: laço de fita azul) e saúde do homem (“Movember” – símbolo: bigode). Redigiu um artigo sobre o tema e enviou à
assessoria de imprensa. O artigo será disponibilizado no site do SIMESC. Comenta também sobre a campanha de novembro
roxo, de alerta à prematuridade. Feito contato com profissionais da Maternidade Darcy Vargas sobre materiais da
campanha, que receberá apoio do SIMESC Joinville com divulgação no facebook. Dra. Tanise lembra também que em
novembro acontece a campanha do Dia C, Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele, promovida pela Sociedade
Brasileira de Dermatologia, que neste ano será em 07 de novembro.
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