Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 040-2015-JO
Data: 09 de Dezembro 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, Dr. Carlos A. Fischer
e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 039-2015-JO de 25/11/2015 e aprovada
2. Informes
2.1 Reunião Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 30/11 – Dra. Tanise
Dra. Tanise informa que participou da reunião do CMS de 30/11, representando o SIMESC Regional Joinville, com a
seguinte pauta: 1 - Apresentação da Prestação de Contas do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
referente ao primeiro e segundo quadrimestres de 2015; 2 - Apresentação do Plano de Ação para Cumprimento de Medidas
Judiciais Relativas às Especialidades de Ortopedia e às Unidades Básicas de Saúde e da Instrução Normativa nº
04/15/GUPCAA (Gerência da Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria) que "Estabelece as Diretrizes
para a gestão das filas de espera na rede de saúde municipal – Jean Rodrigues da Silva; 3 - Apresentação do Projeto do
Hospital da Mulher – Tânia Maria Eberhardt ; 4 - Ações desenvolvidas pelo Projeto Pró-PET-Saúde 2015 e o novo Edital
para o próximo Projeto. Seguem comentários sobre os pontos 2 e 3 da pauta: Item 2 da pauta - Jean, gerente executivo da
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, falou sobre a questão da Judicialização da Saúde em Joinville, em que há várias
ações solicitando principalmente consultas e medicamentos. Para resolver um dos problemas, que é a fila da Ortopedia e da
Mastologia, os encaminhamentos serão feitos por via eletrônica a partir de janeiro/2016 e avaliados por teleconsultoria, aos
moldes do que vem acontecendo hoje na Endocrinologia. Dra. Tanise comenta sobre a experiência positiva na
Endocrinologia. Item 3 da pauta - Sra. Tânia Eberhardt, diretora do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, apresenta
projeto de Hospital da Mulher, já aprovado pelo governador Raimundo Colombo. Será construída uma Ala da Mulher, no
próprio Hospital Regional. A intenção é fazer todo o atendimento da mulher na ala que será construída, com consultórios,
exames de imagem, cirurgias, leitos para internação e quimioterapia para pacientes internos e externos, de Joinville e região.
Pensa-se também, a médio e longo prazo, em trazer a radioterapia para o setor. O cirurgião oncológico dr. Marcelo
Cavalcanti, diretor de apoio ao graduando do SIMESC Regional Joinville, foi citado, por estar ajudando na construção do
projeto.
2.2 Reunião da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) de 02/12 – Dra. Tanise
Dra. Tanise informa que participou de reunião do conselho deliberativo na SJM, com a seguinte pauta: Calendário para
Campanhas de Saúde 2016, Balanço Gestão 2015. Na reunião, foi falado sobre as campanhas de saúde, sobre novo hospital
– projeto da SJM, sobre ações para captação de associados e sobre mudanças no estatuto da sociedade.
3. Pauta
3.1 Paralisação dos residentes
Dra. Tanise conversou com dr. Dimitri Cardoso Dimatos, diretor de apoio ao graduando do SIMESC. Conversou também
com Thales Fretta Althoff Medeiros, médico residente responsável pela paralisação em Joinville. Existe um calendário
nacional em que os residentes farão paralisação em 11/12 com previsão de 1 semana. Em Joinville, os residentes não irão
aderir ao calendário nacional. Estão fazendo assembleias e têm previsão de paralisar em janeiro. Os médicos preceptores de
Joinville não estão apoiando muito a paralisação atual.
3.2 Apresentação SIMESC Joinville para AGO/RDP
Dra. Tanise vai levar apresentação com ações realizadas em Joinville no último semestre, como: manifestos, apoio ao
manifesto dos residentes, reuniões com acadêmicos e residentes, ações para captação de filiados. Ideia a ser levada de
Joinville: mais autonomia para Jurídico regional.
3.3 Carga horária no município
Dra. Tanise conversou com André de Santhiago, coordenador da Policlínica de Atendimento Médico (PAM) Boa Vista e
também cou Douglas Calheiros Machado (ver cargo), sobre os boatos de possibilidade de aumento de cobrança de carga
horária no município de 15 para 20 horas semanais. Segundo eles, por enquanto, não existe nada oficial sobre isso.
3.4 Captação de filiados – todos – feedback das abordagens aos colegas para filiações
Dr. Carlos A. Fischer conversou com colegas otorrinos. Alguns falaram que já pagam a Sociedade Joinvilense de Medicina
(SJM). Outros, que já pagam a Contribuição Sindical. Dra. Suzana M.M. de Almeida vai conversar com colegas da clínica
onde trabalha.
3.5 Formatura de Medicina da Univille
Dr. Marcelo B. Cavalcanti vai participar da colação de grau, representando o SIMESC Regional Joinville.
3.6 Cartão de Natal
Apresentadas 3 propostas de cartão de Natal virtual a ser enviada aos médicos filiadas. Foi escolhido um por votação.
3.7 Manifesto pró-impeachment 13/12 em Joinville.
Em Joinville, como existe previsão de chuva, será feita uma carreata com saída às 15 horas do Centreventos Cau Hansen. O
manifesto está sendo organizado pelo Movimento Brasil Livre. O SIMESC Regional Joinville vai apoiar com divulgação no
facebook.
4. Assuntos Gerais
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