Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 024-2016-JO
Data: 17 de Agosto de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Local: Restaurante Dom Maximiliano
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Thales Fretta Medeiros, Dr. Douglas M. Barbos e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 023-2016-JO de 10/08/2016 e aprovada.
2. Informes
3. Pauta
3.1 HMSJ
SIMESC Joinville teve acesso ao Comunicado Interno nº 072/2016, da
Diretoria do Hospital Municipal São José, que trata sobre “Novo
Procedimento para Solicitação de Férias ou Dispensa de Horas” voltada
especificamente aos médicos deste hospital. O SIMESC DR Joinville enviou
um ofício à Diretoria do Hospital Municipal São José, em 15/08, solicitando
uma reunião urgente para esclarecimentos devido insatisfação de vários
médicos frente às novas exigências.
3.2 Nomeação dos novos diretores da DR Joinville
Dra. Tanise comunica que conversou com dr. Vânio e que na segunda-feira
(22/08), durante assembleia da Executiva em Florianópolis, serão nomeados
os novos diretores da DR Joinville: Dr. Thales Fretta A. Medeiros (Diretor de
Apoio ao Graduando) e Dr. Douglas M. Barbosa (Diretor de Apoio ao PósGraduando).
3.3 Evento em Braslia em .... (ver data)
Dr. Douglas M. Barbosa participou de evento em Brasília, em Agosto (ver
data) e informa que:
o Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta planeja construir uma frente
parlamentar, para defesa da classe médica (carreira médica do Estado).
Para isto, foi criado um grupo de trabalho de 15 representantes das entidades
médicas que, até dia 18/10, deve programar e efetivar o lançamento da frente
parlamentar em Brasília, no Congresso Nacional.
O Simesc DR Joinville planeja ser ativo na construção desta frente.
Na última semana estivemos reunidos em debate sobre a residência médica no Brasil.
No que diz respeito às nossas pautas tivemos avanços em várias delas inclusive com
formação de grupos de trabalho e montagem de cronogramas para cumprimento, acertado
com todas as entidades envolvidas principalmente comissão nacional de residência
médica.
Porém o momento político do país acabou gerando instabilidade em todos os setores e
durante a última semana todos os funcionários da CNRM foram exonerados, ou seja até
que se forme uma nova comissão nossas pautas ficam engessadas, apesar disso o atual
governo se comprometeu a mante las, mas com ajustes no cronograma.
Enquanto a política nacional não se encaminha nos devemos manter a unidade e o debate
em
torno
das
situações
que
afligem
nossos
serviços.
Em
breve
teremos
novidades
quanto
ao
movimento
nacional.
Enquanto isso peço a todos que tiverem qualquer demanda para que entrem em contato
com a associação estadual.

Dr. Douglas M. Barbosa comenta que, durante o Fórum de Residência
Médica, também foi abordado o tema de saúde mental dos médicos.
Ver com dr. Douglas para melhorar este texto.

3.4 Eleições municipais de Joinville.
O SIMESC Joinville está se programando para chamar os candidatos a
Prefeito de Joinville, para ouvir suas propostas e passar as expectativas da
classe médica na área da saúde. Tínhamos uma reserva na Unimed em
25/08 para isso, mas ficou decidido fazer essas reuniões na sede do
SIMESC, individualmente com cada candidato a prefeito – serão 8
candidatos. Programar para dias de semana ao meio-dia ou à noite e
convidar também SJM para participar.
A SJM também está programando um encontro com os candidatos médicos
de Joinville – dr. Xuxo (para prefeito) e drs. Rafael e Cassiano (para
vereadores) – a pedido do SIMESC. O SIMESC Joinville deverá participar
dessa reunião com um representante – programada para 24/08.
3.6 Reuniões com acadêmicos
Dr. Thales Fretta Medeiros está organizando os encontros:
- Dia 22/09 (ver horário) – Apresentação do SIMESC aos acadêmicos, com
informação dos serviços oferecidos. Local: Univille.
- Dia 11/10 (ver horário) – Palestra para os acadêmicos sobre ingresso no
mercado de trabalho ou IR ou serviço Jurídico do SIMESC e, após, um
churrasco de integração. Enviar e-mail ao Jurídico solicitando presença no
evento.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida por Maiara.

