Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 04-2020-JO
Data: 18 de Fevereiro de 2020.
Início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Conrado R. Hoffmann F. e Dr. Cassiano G. Ucker.
1. Informes
1.1 Dra. Tanise informa que o SIMESC se reuniu com médicos residentes do
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria em 17/02/2020. O diretor de Apoio
ao Pós-graduando Regional Joinville, dr. Cassiano Gonçalves Ucker,
apresentou o SIMESC como órgão de defesa da classe médica e explicou
sobre os serviços oferecidos aos filiados, principalmente as assessorias
jurídicas. “Três escritórios prestam serviços ao Sindicato, sendo um para
demandas coletivas, um para demandas individuais de direito médico e um
para assuntos previdenciários, todos especializados na área da saúde”,
destacou. O advogado, dr. Erial Lopes de Haro, chamou a atenção para o
aumento de processos contra a categoria e sugeriu aos residentes acionarem
o Sindicato em caso de dúvidas, como forma de prevenção, e ressaltou a
importância de um seguro de responsabilidade civil. A presidente Regional
Joinville, dra. Tanise Balvedi Damas, informou sobre as outras assessorias
disponíveis aos filiados, como contábil que pode auxiliar na declaração de
imposto de renda e outras demandas, e a assessoria de comunicação e
imprensa que contribui com o cuidado da imagem do médico. “O médico tem
que estar atento a como se portar e se apresentar em redes sociais, assim
como também em entrevistas. É um assunto que merece atenção e a nossa
equipe está à disposição para orientar”. Matéria realizada e divulgada no site:
https://www.simesc.org.br/noticias/detalhes.aspx?noticia=76864
1.2 Dra. Tanise informa que participou de Assembleia Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde (CMS) em 17/02/2020, com a pauta: 1) Informe sobre a
Dengue e 2) Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2019. Na
ocasião, foram feitos os seguintes informes gerais: a) Informações sobre a
febre amarela (maior preocupação atualmente em Joinville), sarampo e
Covid-19 (novo nome do Coronavírus); b) A Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) celebração em
2020 o ano internacional de profissionais de enfermagem e obstetrícia. Como
informe deliberativo, dentre outros, foi apresentado o nome do dr. Marcus
Eduardo Grudtner, médico concursado do município de Joinville, sendo
requisitado aprovação para ser cedido ao Hospital Regional Hans Dieter
Schmidt, a pedido do governador, custeado pelo Estado, para atuar na
gerência técnica – o nome foi aprovado. Como assuntos gerais, discutiu-se
e questionou-se a DELIBERAÇÃO 181/CIB/2017, que regulamenta os limites
de idade para atendimento nos serviços de emergência, ambulatórios e
enfermarias dos Hospitais vinculados ao SUS/SC. Esta deliberação define
que “os pacientes entre 15 e 18 anos 11 meses e 29 dias deverão ser
atendidos nos hospitais e/ou serviços que atendem adultos, com exceção
apenas aos serviços de hebiatria que atendem esta faixa etária.” O secretário
municipal de saúde Jean Rodrigues esclarece que a questão de baixar a
idade pediátrica de 16 para 15 anos tem razão econômica. O assunto será
levado novamente para discussão em Comissão Intergestores Regional (CIR)
pelo CMS.
1.3 Dra. Tanise informa comunicado de 17/02 no site do SINSEJ de que “os
servidores públicos de Joinville decretaram, na tarde de hoje em Assembleia,

greve a partir de amanhã (18) até que o prefeito atenda às reivindicações da
categoria. Reunidos na Câmara de Vereadores... a decisão foi uma resposta
ao descaso do prefeito em protelar a abertura da mesa de negociação da
Campanha Salarial que, por ser ano eleitoral, deve ser antecipada para que
seu desfecho não ultrapasse o prazo de 6 de abril. A categoria luta ainda
contra dois Projetos de Lei Complementares de iniciativa do prefeito Udo
Döhler (MDB). Enquanto o PLC 051/2019 extingue cargos na educação e cria
outros 30 em gratificação, o PLC 003/2020 aumenta a alíquota paga pelos
servidores ao Ipreville de 11% para 14%. Unidos e seguros quanto à decisão
de decretar greve, a categoria deixa claro que a valorização que merecem
passa também pela imediata realização de concurso público. Uma nova
assembleia está prevista para a próxima quarta-feira (19) às 9h em frente à
prefeitura.” Mais informações no site: http://www.sinsej.org.br O SIMESC não
recebeu demandas de servidores médicos referente a esta greve ou aos
assuntos citados acima.
2. Pauta
2.1 Reuniões com residentes
Haverá integração com médicos residentes do hospitais HMSJ, HRHDS e
MDV no dia 02/03.
HMSJ – Maiara está verificando – previsão de espaço para o SIMESC no
período vespertino, ainda sem horário definido.
HRHDS – Dr. Conrado vai verificar horário para espaço para o SIMESC.
MDV – Dr. Thales ficou de verificar horário para espaço para o SIMESC.
2.2 Acadêmicos
Pauta transferida para próxima semana, para verificar com Dr. Thales, diretor
de apoio ao graduando.
3. Assuntos Gerais
3.1 Dr. Conrado comenta sobre contratação recente de sete (07)
cardiologistas para atuarem no HRHDS em forma de plantão. Esteve reunido
hoje com direção do hospital sobre o assunto.
3.2 Dra. Tanise informa sobre Projeto de Reabilitação Cardiopulmonar e
Metabólica no HRHDS, que estará em pauta na direção do hospital em 20/02
e tem previsão de atuação de Cardiologia, Endocrinologia e Fisioterapia.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

