Reunião 01 de junho de 2020

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Lúcia Helena Cunha Santos, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Carlos Carneiro de Miranda,
Agnaldo Fernandes Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Fernando Antônio Ferreira, Ilma
Mundim Faleiros, Denise Maria Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira,
Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Charles
Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.

. Justificam suas ausências: Donizete Vieira de Paula, Marcelo José Barbosa, Carlos
Alexandre Almeida e Florença Neves Copati.
. Thaísa relatou que esteve no escritório para se inteirar sobre o trabalho administrativo e
começou pelo financeiro. Guilherme, funcionário do Marketing, está escrevendo a
história dos 20 anos do Hospital e a entrevistou.
. Lúcia está aguardando relatório da Vigilância Sanitária para ver como Núcleo poderá
atuar no trabalho voluntário dentro do Hospital do Câncer. Coordenadores têm mantido
contato com as equipes.
. Renato disse que estava no orçamento do Hospital a aquisição de um gerador para
funcionamento do Centro Cirúrgico, em torno de R$150.000,00. A Ebserh assumiu a
compra do equipamento.
. Dr Barra disse que o Hospital está funcionamento normalmente sem restrição alguma.
Já está sendo feito o agendamento do mês de julho.
. A empresa BRF acabou de fazer a doação de 500 quilos de carnes que serão distribuídos
para os pacientes.
. Dr. Rogério reforça a importância do Grupo ter a noção da gravidade do vírus, pois dois
colegas do Hospital estão afastados e isto compromete o atendimento ao paciente. Os
profissionais estão sendo atendidos no COT e são assintomáticos.
. Denise e Rafael têm que sentar com Célia, chefe da enfermagem, para selecionar os 25%
dos técnicos da enfermagem que serão substituídos pelos profissionais da Ebserh a partir
do próximo mês. Eles deverão receber o aviso prévio.
. Agnaldo informa que Heverton tem realizado um bom trabalho no canteiro de obras do
Hospital, junto com o estagiário João Felipe.
. Charles coloca que os mensageiros receberam 91% dos recibos programados para o mês
de maio.
. Rafael comenta que Heverton passou orçamento dos materiais de marcenaria para o
terceiro andar do Hospital do Câncer e que fica em torno de R$5.000,00. Este serviço não
será realizado no momento.

. Campanha de venda de camisetas será estendida para o mês de junho, pois teve bom
resultado de venda.
. Bazar online de roupas está sendo realizado por um grupo de jovens que está
arrecadando as peças e postando nas redes sociais com os preços estabelecidos. O evento
acontecerá no dia 06 de junho.
. O movimento financeiro do Grupo ainda está sendo lançado em sistema e não temos o
fechamento dos meses de abril e maio.

