Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 19-2019-JO
Data: 29 de Outubro de 2019.
Início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Conrado R. Hoffmann F., Dr.
Cassiano G. Ucker e Dr. Thales Fretta A. Medeiros.
1. Informes
1.1 Dr. Conrado e dr. Thales informam sobre reunião com acadêmicos e
Previdência em 23/10. No dia 23/10, a regional Joinville apresentou o
SIMESC aos acadêmicos de Medicina da UNIVILLE. Na ocasião, Dr Kleber
Coelho, advogado previdenciário, explicou sobre as novas regras da
previdência e mostrou a importância dos cuidados financeiros para os novos
médicos. Ainda, foram apresentados os serviços prestados pelo SIMESC e
enfatizado o fortalecimento do sindicato em busca de melhorias e direitos da
classe médica. Estavam presentes o secretário Dr. Conrado, diretor de apoio
ao pós-graduando Dr. Cassiano Ucker e o diretor de apoio ao graduando Dr.
Thales Medeiros. Segundo o acadêmico Guilherme: "A reunião foi excelente!!!
Pena que nem todos compareceram."
1.2 Dra. Tanise informa sobre Mutirão do Diabetes, agendado para 23/11, que
conta com apoio do SIMESC na divulgação.
1.3 Dra. Tanise informa sobre projeto de lei da vereadora Ana Rita para
permitir entrada de animais de estimação em hospitais. Dr. Cassiano vai
buscar o projeto de lei na íntegra.
1.4 Dra. Tanise informa que recebeu solicitação do Dr. Rui Celso Vieira,
médico não filiado ao SIMESC, cirurgião do Hospital Regional Hans Dieter
Schmidt, para o SIMESC divulgar sobre dificuldade para grampeadores para
cirurgia bariátrica no referido hospital. O colega foi orientado a se filiar ao
SIMESC.
1.5 Homenagem aos médicos em 06/11 na ALESC – Dr. Conrado vai verificar
agenda para tentar participar.
2. Pauta
2.1 Graduandos – estratégias para 2020
Para o próximo ano, programar reuniões mais precoces com último semestre
do curso, tentar fazer a reunião no local onde os estudantes estão,
preferencialmente depois de uma prova. Falado também em aproximar o
SIMESC dos acadêmicos desde o início da faculdade, por exemplo
participando de simpósios.
2.2 Assembleia em Florianópolis – 29 e 30/11
Dra. Tanise e Dr. Cassiano estão se programando para participar.
2.3 SIMESC Plus
Ideias de fazer parcerias com empresas locais.
Sugestões:
- Revista Saúde
- Adega Dom Maximiliano
- Academia
- Salão de beleza
Aguardamos o retorno da Executiva sobre como fazer o SIMESC Plus
Regional.
3. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

