Reunião ONLINE do dia 01 de março de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia Helena
Cunha Santos, Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Edson de Araújo,Denise Maria Flores
Diniz, Rafael Matias Antonioli, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José Barbosa,
Charles Luciano Alves, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Ana Cláudia Cardoso
Pavarine.
. Justificam suas ausências: Zaida Afonso Guinato, Carlos Alexandre de Almeida,
Agnaldo Fernandes Cunha, Ana Beatriz Cicci Castro, Donizete Vieira de Paula, Marcelo
Bailoni, Clóvis de Albuquerque Rosa, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino
Souza, Joelma Mara Pinheiro, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Jerônima Maria de Sousa
Costa, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. Thaísa esteve no Hospital do Câncer para entregar doações das panificadoras. Ela se
atualizou sobre a rotina de trabalho no Hospital do Câncer com Denise.
. Denise informa que Dr. Fernando começou trabalho no ambulatório de Cuidados
Paliativos.
. Rafael informa que Hospital teve problema com gerador impactando o trabalho para a
equipe de T&I.
. Fernando esteve com Prof. Nestor que informou a ele que a melhor prevenção para o
tratamento de covid-19 é a vacina tríplice viral.
. Dr. Rogério coloca que não teve candidatos na primeira chamada para Residência 2021.
Ele entende que o momento não tem favorecido as inscrições.
. Alguns conselheiros participaram de uma reunião para ouvir proposta de Dr. Barra para
amenizar fila da radioterapia. Ele pediu para contratar os seis físicos e técnicos para uma
carga horária de 40 horas. O Conselho viu por bem a contratação dos profissionais e traz
a proposta para os diretores, que aprovaram em unanimidade.
. Ilma disse que gerente do banco Santander a procurou sugerindo fazer uma ação para o
Grupo Luta Pela Vida. Foi apresentado campanha do boné, mas ela quer algo mais
consistente para este projeto, pois vai envolver todos os funcionários da agência. Ela
deverá falar com Ana Cláudia, que apresentará projetos dos Cuidados Paliativos.
. Dr. Barra solicitou a contratação de 3 técnicos em radioterapia e contratação, por carga
horária, de 3 Físicos médicos, em regime de 20horas semanais, passando para 40 horas,
já que os seus regimes, hoje é de 20 horas semanais.
. Marcelo informe que teve retorno do projeto de cinco milhões, submetido ao Pronon,
com algumas diligencias e questionamentos técnicos e científicos para esclarecimentos.
Sobre o projeto de 2018, Marcelo deu início à coleta.
. Renato informa que, em função do decreto do prefeito de Uberlândia, foi feito
remanejamento no trabalho dos funcionários da sede, sendo que a maioria passou a
desenvolver suas tarefas home office.

