Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 007-2016-JO
Data: 09 de Março de 2016.
Horário de início da reunião: 20horas
Local: residência do Dr. Marcelo B. Cavalcanti
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas e Dr. Marcelo B. Cavalcanti
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 006-2016-JO de 02/03/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Carlos A. Fischer informa que conversou com a Dra. Luana Garcia
Ferrabone, diretora técnica da Secretaria de Saúde de Joinville. Ela informou
que os estoques de soro fisiológico estão normalizados.
3. Pauta
3.1 Parcerias
- Restaurante Gourmet – Dra. Tanise B. Damas conversou com o dono, Sr.
Adriano. Como comprovar? Apresentar CRM e checar site.
- Pizzaria Baggio, Rosti Haus, E-Catarina, casas de festas para crianças,
agência de viagens (Via Apia) – Dr. Marcelo B. Cavalcanti irá verificar.
- Academia Benefit, The Best, salão de beleza.
- Postos de gasolina (Damiani)
- Móveis Bentec – Dr. Carlos A. Fischer irá verificar.
- Verificar com Dr. Marcus Vinicius o que o SIMESC pode fazer para ajudar
os residentes – Dr. Raul Caye Alves Jr.
- Programar reunião com EMAD
3.2 Contratos do município
O prefeito demitiu na última quarta-feira e voltou atrás dois dias após. Alguns
médicos entraram em contato com SIMESC neste período sobre esta
questão, que rapidamente foi resolvida sem tempo para alguma intervenção.
3.3 Reunião com residentes
Foram feitas reuniões com residentes da Maternidade Darcy Vargas, Hospital
Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e Hospital Municipal São José. O Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt foi informado da intenção de reunião e ficou de
retornar com uma data. Fomos informados que apesar de manifestar nossa
intenção de fazê-la no dia da integração, a mesma não foi feita como nos
anos anteriores porque a COREME decidiu que ficaria muito extensa a
apresentação.
3.4 Manifesto de 13/03
Dra. Tanise B. Damas participou de várias reuniões com o Movimento Brasil
Livre. Este mostra-se apartidário e defende o impeachment da Presidente
Dilma. O movimento irá dispor de um carro de som e vem divulgando o local
que a população de Joinville descontente irá se encontrar. Também ofereceu
a possibilidade de um representante do SIMESC de Joinville neste dia poder
discursar.
Em 09/03/2016, a Dra. Tanise B. Damas concedeu entrevista sobre a posição
do SIMESC em relação à manifestação do dia 13/03, junto com o Movimento
Brasil Livre.
O SIMESC de Joinville vem divulgando nas redes sociais que o encontro para
o manifesto do dia 13/03 será em sua sede, às 15h. Após as 16h, partiremos
para a Praça da Bandeira onde será o ponto de referência do manifesto em
Joinville.

3.5 Evento do dia 16/03
A aula do jurídico acontecerá no dia 16/03, no auditório da SJM. Tema:
Mídias Sociais e o Médico.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas e Dr. Marcelo B. Cavalcanti

