Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 038-2015-JO
Data: 18 de Novembro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr. Marcelo B.
Cavalcanti, advogado Dr. Felipe R. Ramos e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 037-2015-JO de 04/11/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Convite para homenagem na Câmara de Vereadores
Dra. Tanise B. Damas informa sobre convite para sessão solene de outorga da Medalha de
Mérito Antônia Alpaídes, da Câmara de Vereadores.
Ao completar nove anos da instituição do dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra,
para a reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura
nacional, a Câmara de Vereadores de Joinville realizara na terça-feira 20/11/2015 a sessão
solene de outorga da Medalha de Mérito Antonia Alpaídes. Esta é uma comenda do município de
Joinville dedicada a homenagear personalidades físicas e jurídicas que, através da arte, cultura,
desenvolvimento social, educacional, esportes e outros setores realizaram relevantes trabalhos
ou destacaram-se na defesa da raça negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte
de Zumbi dos Palmares, em 1695. Dra. Tanise irá participar, representando o SIMESC Regional
Joinville, para prestigiar a entrega da medalha aos homenageados, em especial ao médico
cirurgião do Serviço Obesimor, dr. Rui Celso Vieira, por seu trabalho com cirurgia bariátrica no
Sistema Único de Saúde.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que vai participar de reunião na Sociedade Joinvilense de
Medicina (SJM) em 02/12, sobre campanhas de saúde.
3. Pauta
3.1 Captação de filiados
Cada diretor regional ficou com a tarefa de conversar com pelo menos 5 colegas de trabalho para
se filiarem. Dra. Tanise já conversou com mais de 5 colegas do Hospital Regional. Dr. Marcelo
disse que vai conversar com colegas da clínica onde trabalha, a Mastocentro. Dra. Suzana disse
que falou com colegas da clínica onde trabalho e ficaram de dar um retorno a ela.
3.2 Campanha da prematuridade – Novembro Roxo
O SIMESC Regional Joinville apoia a Campanha Novembro Roxo, relacionada ao Dia Mundial da
Prematuridade, 17 de novembro. O apoio está sendo feito com divulgação da campanha no
facebook.
3.3 AGO/RDP – 11 e 12 de dezembro, em Florianópolis.
Dra. Tanise B. Damas vai participar e já confirmou presença. Os demais diretores estão se
organizando para participarem da AGO/RDP ou da formatura de Medicina da Univille, que será na
mesma data.
3.4 Formatura Univille
Serão 36 formandos em Medicina na Univille este ano. O SIMESC Regional Joinville entregará a
cada formando uma caneta com a logo do SIMESC.
3.5 Momento SIMESC
Pedimos o cancelamento de um Momento SIMESC. Estamos aguardando a resposta da
Executiva.
4. Assuntos Gerais
Dra. Tanise traz convite de aniversário do sr. Elton Guerra, assessor do deputado dr. Vicente
Caropreso, para os diretores do SIMESC, que será em 05/12/2015.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

