Reunião 03 de agosto de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Ilma Mundim Faleiros, Denise Maria Flores Diniz,
Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz
Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lúcia Helena
Cunha Santos, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo Fernandes Cunha, Ana
Beatriz Cicci Castro, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José Barbosa, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Marcelo Bailoni, Osmar Alves Mundim, Antônio Ariza Gonçalves
Júnior, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Edson de Araújo,
Donizete Vieira de Paula, Carlos Alexandre de Almeida, Maria Letícia Rocha de Souza,
José Vicente Lino Souza, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro, Florença Neves
Copati.
. Thaísa representou o Grupo Luta Pela Vida recebendo a ligação telefônica dos parceiros
do programa Triângulo da Sorte, neste último domingo.
. Dr. Barra terá reunião nesta segunda-feira à tarde com a superintendente da Ebserh.
. Ilma disse que a venda de mercadorias do bazar está caminhando bem.
. Léo Chaves fez live no fim de semana e o QR Code estava direcionado para doações
para o Grupo Luta Pela Vida. A arrecadação final ficou em torno de R$2.300,00.
. Jerônima pede ajuda sobre posição que deve dar aos voluntários que não estão atuando
no Hospital. Thaísa lembra que foi pedido para coordenação fazer um ofício a eles
explicando sobre o afastamento. Sérgio pede que o conselho dos voluntários reúna para
definir o trabalho de cada um.
. Agnaldo informa que Heverton e os estagiários têm feito um excelente trabalho no
Hospital e um bom relacionamento com equipe da bioengenharia.
. Dr. Rogério encaminhou para os diretores a situação do Nupppec desde sua criação.
Eram seis profissionais e hoje conta com dois em atividade. Ele pede a contratação para
substituição de uma enfermeira. Marcelo esclarece a importância do profissional na
equipe. Dr. Rogério coloca que o perfil do Rafael é para projetos e captação e poderá
ajudar na elaboração dos mesmos.
. Renato reforça sobre o leilão do dia 06 de agosto e pede a participação de todo o Grupo
Luta pela Vida. Já temos bastante lances em relação aos lotes. O Grupo pensa em criar,
depois deste evento, outras alternativas para leilões.
. Renato coloca que o escritório continua com o trabalho de captação do imposto de renda
tanto para pessoa física como jurídica.
. Estamos em fase final de documentação para a realização da rifa “Sorteio Premiado”.
Serão sorteados um apartamento e um veículo, no valor de R$30,00 o bilhete.

. Dr. Rogério conseguiu falar com o prefeito, na sexta-feira, que colocou à disposição
para ajudar na liberação do habite-se da Unidade 2. Ofício formalizando solicitação será
entregue a ele agora de manhã.
. Antônio Ariza retornou às atividades de trabalho e está com uma grande demanda no
atendimento da radioterapia.
. Charles não pode participar da reunião, mas pede para informar que arrecadação final
do mês de julho foi em torno de R$1.050.000,00.

