Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 016-2016-JO
Data: 18 de Maio de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dra.
Suzana M.M. de Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Douglas M. Barbosa, Dr.
Cassiano Ucker, Dr. José Aluísio Vieira (Dr. Xuxo), Dr. Rodrigo Celso da Silva
(São Francisco do Sul - SFS), Dr. Arnaldo Cardoso dos Santos Jr. (SFS),
advogada do SIMESC Dra. Letícia B. Esteche e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 015-2016-JO de 11/05/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Suzana está organizando com uma palestra em Joinville destinada
aos médicos, com o tema "Aposentadoria do Médico". Está verificando a data
com a Assessoria Previdenciária, possíveis datas: 15/06-quarta feira ou
21/06-terça feira.
2.2 Dra. Tanise informa que participou ontem do lançamento do livro Cantos
E(n) Cantos, de autoria de Rosana Barreto Martins, esposa do médico filiado
dr. Hercílio Hoepfner (checar nome).
3.3 Dra. Tanise informa que está participando da revisão do protocolo de
análogos de insulina de Joinville e que aguarda retorno do deputado estadual
dr. Dalmo sobre o protocolo estadual.
3.4 Dra. Tanise informa que recebeu solicitações do médico filiado Dr. Cezar
Nery (checar nome completo) sobre a questão do teto estadual, sendo
passado a ele o contato do deputado estadual dr. Vicente Caropreso, para
cobrar essa questão.
3.5 Dra. Tanise informa que foi contatada pelo diretor sindical dr. Roberto
Amorim, da regional Médio Vale, sobre demanda de médica obstetra de São
Francisco do Sul sobre “fechamdo parcial do Hospital Nossa Senhora das
Graças”. Orientado a enviar a demanda por e-mail, estamos aguardando.
3. Pauta
3.1 Eleições municipais
Presença dos médicos filiados ao SIMESC Dr. Xuxo (candidato a prefeito) e
Dr. Cassiano Ucker (candidato a vereador). Comentado que Dr. Rafael
Gorges Werlich, médico desfiliado, também será candidato a vereador.
3.2 Situação da Saúde Pública em São Francisco do Sul (SFS)
Dr. Arnaldo Cardoso dos Santos Jr., médico não filiado ao SIMESC,
apresenta-se como diretor técnico do Hospital de São Francisco do Sul e
expõe situações da saúde pública no município. Refere dificuldade de diálogo
dos médicos com o Secretário de Saúde de SFS – Marcos Scarpato.
Presença também na reunião do Dr. Rodrigo Celso da Silva, médico
desfiliado.
Dr. Rodrigo lembra que alguns médicos de SFS já contataram o SIMESC há
cerca de 2 anos, quando era outro secretário de saúde, já com a questão de
atrasos de pagamentos.
Dra. Tanise lembra que em 2015 alguns médicos de SFS procuraram
novamente o SIMESC, por duas questões: cobrança de carga horária e
mudança de posto de trabalho. Na época, o advogado do SIMESC Dr. Erial
Lopes de Haro reuniu-se com o secretário de saúde Marcos Scarpato
(conferir nome) e este se comprometeu a manter os acordos verbais feitos
previamente com os médicos, vindo posteriormente a descumprir o que foi

acordado. Os médicos solicitantes que não eram filiados não chegaram a se
filiar e a demanda deu-se por encerrada.
Problemas levantados atualmente:
- Médicos vinculados como pessoa jurídica,
- atrasos nos pagamentos dos salários pela Organização Social que gerencia
o hospital,
- dificuldade de diálogo com o gestor,
- Ameaças de rescisão de contratos.
(ver outros problemas no e-mail do dr. Arnaldo e da dra. Lizabel Balta Zumba
Baniski).
Ações propostas:
 Providenciar lista dos médicos do hospital e filiações – Dr. Arnaldo se
encarregou de enviar a lista ao SIMESC e de conseguir 100% de
filiação.
 Ofícios e denúncias
o Encaminhar ofício à SMS sobre o assunto – começar por esta
ação – solicitar apoio ao Jurídico SIMESC para escrever o
documento.
o Fazer denúncia a ao Ministério Público - promotoria da
cidadania – solicitar apoio ao Jurídico SIMESC.
o Solicitar para colocar o assunto em pauta no Conselho
Municipal de Saúde de SFS – Dr. Rodrigo e dr. Arnaldo se
encarregam desta ação.
 Mídia
o Formular um texto para um Momento SIMESC sobre o assunto.
o Facebook – fazer “posts” espontâneos e/ou patrocinados – ver
com imprensa.
o Apoio da Assessoria de Imprensa para expor à mídia –
entrevistas em TV e rádios, notas, site, facebook, etc.
4. Assuntos Gerais

