Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 023-2018-JO
Data: 29 de Novembro de 2018.
Início da reunião: 12h
Lista de presença: Dr. Douglas M. Barbosa, Dra. Tanise B. Damas, Dr.
Conrado R. Hoffmann, Dra. Suzana M.M. de Almeida e Dr. Carlos A. Fischer.
1. Informes
2. Pauta
2.1 AGEMED
Dr. Douglas informa sobre sua participação na reunião em 22/11 em Jaraguá
do Sul. Relata sobre o posicionamento do SIMESC em cobrar uma ação
uniforme da Agemed com cumprimentos dos contratos com todos os
médicos. Em 28/11 houve reunião na Sociedade Joinvilense de Medicina
(SJM) sobre a Agemed. Drs. Erial Lopes de Haro, Tanise B. Damas e Suzana
M.M. de Almeida participaram, representando o SIMESC. Dr. Antônio Garcia
comentou que a reunião foi representativa e foi decidido por divulgação do
problema na mídia bem como comunicar entidades de classe (ACIJ,
Ajorpeme) e grandes empresas. Além disso, foi decidido montar um contrato
padrão que proteja juridicamente a classe médica de problemas como esse,
entre outros. Foi sugerido pelos otorrinos que as especialidades ajam no
sentido de organizar formas de pressão e encaminhar à SJM e ao SIMESC
ações, problemas e ideias na sua relação com as operadoras. Dr. Erial, por
outro lado, sugeriu que as ações sejam uniformes, via entidades. A diretoria
da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) e o Sindicato dos Médicos de
Santa Catarina (SIMESC) regional Joinville/SC reuniram-se nesta quartafeira, dia 28 de novembro com representantes de várias especialidades
médicas para discutir e definir ações a serem tomada em face da Agemed
estar com constantes atrasos e realizando cortes e glosas no pagamento de
serviços prestados pelos médicos. O problema vem ocorrendo há
praticamente um ano e desde lá a sociedade médica tem trabalhado para
negociar uma solução, com a realização de várias reuniões com o objetivo de
viabilizar um acerto entre os médicos e a operadora. No entanto, o problema
agravou-se nos últimos meses com quebra de várias tentativas de acordo e o
acúmulo dos valores devidos, uma vez que muitos médicos e serviços
médicos especializados não recebem pagamento há mais de seis meses e
em muitos casos oito meses. As Entidades definiram encaminhar notificação
extrajudicial à Agemed, pleiteando a imediata quitação dos débitos, bem
como cientificarão a Agência Nacional de Saúde (ANS) e demais órgãos de
controle e as entidades empresariais (ACIJ, Acomac e Ajorpeme, entre
outras) sobre a situação atual a fim de evitar prejuízos aos milhares de
usuários. Os problemas com a Agemed igualmente ocorrem em outras
regiões do Estado e medidas semelhantes vêm sendo tomadas.
2.2 Chapa Direção Clínica e Comissão de Ética
Dra. Tanise fala sobre eleição da chapa. Decidido entrar em contato com
Conselho Regional de Medicina (CRM), em busca de um retorno.
2.3 CMS
Devido às dificuldades para os diretores comparecerem nas reuniões
ordinárias, decidido que a secretária Maiara irá representar o SIMESC,
assumindo o cargo de suplente.

2.4 Telefonia móvel da sede
Recebemos proposta do Robsom Dorneles, representante da operadora TIM,
para renovação de contrato, com mesmo valor de mensalidade. Fornecerá 4
aparelhos modelo LG K9, em comodato e aumentará pacote de dados de 1
para 6Gb.
2.5 Formatura de Medicina e reunião com graduandos
-> Será em 07/12.
-> Alguns já colaram grau antes, para entrar no programa Mais Médicos.
-> Convidar coordenador do curso da Univille no próximo ano.
2.6 Parcerias – Revista, churrasco.
-> Revista Saúde: feito matéria da posse do SIMESC Joinville.
-> Outras parcerias: verificar no próximo ano.
2.7 Férias Secretária Maiara
Aprovado pela DR o período de 07 a 27/01/2019.
3. Assuntos gerais
Próxima reunião: 06/12. Convidar Dr. Artur R. Wendhausen, novo delegado
do CRM.

Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

