Reunião do dia 06 de fevereiro de 2020
Presentes: José Humberto Lira Pontes, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Eduardo Edson de Araújo, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Rogério Agenor Araújo, Carlos Alexandre de Almeida,
Agnaldo Fernandes Cunha, Fernando Antônio Ferreira, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino
de Souza, Renato Alves Pereira, Eurípedes Rodrigues Barra, Mirna Morais Puga, Ilma Mundim Faleiros,
Denise Maria Flores, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de Albuquerque Rosa, Joelma Mara
Pinheiro (coordenadora Telemarketing), Charles Luciano Alves (coordenador de mensageiros) e Ana
Cláudia Cardoso Pavarine.
Presente pela primeira vez: Lúcia (candidata à coordenação do Núcleo de Voluntários)
Justificam suas ausências: Marcelo José Barbosa Silva, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Ana Beatriz
Loes Cicci de Castro, Lilian Machado de Sá, Marcelo Bailoni, Donizete Vieira de Paula, Maria de Lourdes
Faria Firmino, Nilza Aparecida Lima Freitas, Osmar Alves Mundim, Maria Luiza Lomônaco, Fabiana
Hubaide Nascimento, Luzia Marivalda Barreiro Costa (Valda), Cláudia Helena Tavares e Maria Cristina
Campello Scotti.
1.

Assuntos de interesse da Associação.

. Todos que puderam participar da festa de fim de ano dos voluntários disseram que foi um evento muito
bem organizado e com participação efetiva da maioria dos integrantes e mais os voluntários das cidades
vizinhas.
. Foram dadas as boas-vindas à senhora Lúcia, candidata à coordenação do Núcleo de Voluntários para o
biênio 2020-2022 e ao professor Antônio Carlos, que esteve ausente em função de suas aulas no período
da noite. Ambos se sentem honrados por estarem presentes à reunião. Antônio Carlos sentia muito fala
deste tempo precioso e seu desejo é continuar sempre presente.
. Agnaldo coloca a importância da parceria do Triângulo da Sorte com o Grupo, pois as pessoas sempre
declaram comprar o bilhete com ênfase em ajudar o Hospital do Câncer.
. Joelma informa que o Telemarketing teve um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.
Mensageiros contribuíram com este aumento; e os cofrinhos tiveram uma receita de R$100.000,00.
. Fernando, Virgínia e Viviana participaram de uma reunião na TV Paranaíba para divulgação do show de
Teodoro e Sampaio.
. Coordenadores do Núcleo de Voluntários fizeram reunião para discutirem novas ações e inclusão das
declarações institucionais do Grupo Luta pela Vida no Manual do voluntariado.
. Lúcia será candidata à coordenação do Núcleo de Voluntários e terá Jerônima como vice. Ambas estão
muito dispostos e com o coração muito aberto para o trabalho.
. A Unidade 2 já tem uma médica contratada, Dra. Gisela – médica residente, que formará no dia 29 de
fevereiro. Dra. Gisela terá quatro novos residentes com ela. O Centro de Cuidados Paliativos não será
montado no momento, pois o foco será o seguimento do paciente. Fernando sugere que a Universidade
oficialize este processo com o termo de contribuição com o Grupo. O voluntariado funcionará na Unidade
2 quando a enfermaria de Cuidados Paliativos for instalada.
. Dr. Barra coloca suas preocupações com otimismo e acredita em bons frutos durante o ano.

. O AL3 deverá entrar em funcionamento nos próximos 60 a 90 dias em período de aprendizado.
. O serviço de transplante de medula óssea foi aprovado e licenciado por três meses.
. As tratativas com a Ebserh continuam e Dr. Barra tem feito reunião com superintendência, e parceria
deve continuar.
. Eduardo dá ênfase ao crescimento do trabalho de captação, frente às crises atuais, e parabeniza a todos
envolvidos pelos resultados.
. Proposta de calendário do Grupo Luta Pela Vida para 2020 foi apresentada e aprovada por todos.
. Foi feita a leitura da relação dos eventos já programados para 2020 (cópia anexa) e enfatizada a
importância da participação de todos os integrantes do Grupo.
. Nos últimos seis anos, a captação tem apresentado resultados satisfatórios. Renato destacou
investimentos realizados na Casa Mata, Centro Cirúrgico, ampliação da Quimioterapia, cabine de energia,
Unidade 2, equipamentos e veículos chegando a um investimento de cinco milhões.
. Para o show de Teodoro e Sampaio, que acontecerá no dia 21 de março, na capela da Saudade, os carros
poderão ser adesivados na Clone Copiadora (Av. Floriano Peixoto, 1616) para maior divulgação. Evento
precisará da ajuda de 40 voluntários.
. Renato apresentou cartão QR Code que é um atalho de acesso ao site que dará a pessoa o tipo de doação
desejada.
. A loja Havan realizou o “Troco Solidário” no período de julho a dezembro e fez a entrega do cheque
simbólico, referente a esta ação, no valor de R$39.000,00 para o Grupo.
. Coordenadores do escritório passaram por um período de “imersão”, para planejamento estratégico, sob
a liderança de uma consultora voluntária. Como resultado do trabalho, foi feito a elaboração de projetos
para 2020. Uma cópia do Planejamento e valores institucionais foi entregue a todos os presentes para que
leiam, avaliem e façam suas sugestões.
. A Sra. Rosilei Machado fez a entrega das chaves da casa do Purodoar. Equipe não estará à frente do
trabalho, mas ajudará na captação de roupas. O imóvel passará por reforma e o Núcleo de Voluntários
deverá assumir em breve.
. Em função de uma reunião na Aciub, Sr. Ronaldo Andrello, fez promessa de doação de um apartamento
“Stúdio Flat” que estava em construção. A entrega do imóvel aconteceu esta semana no Hospital do
Câncer.
. O Sr. Alarico, sócio-proprietário da concessionária Urca Motors fez a doação de um HB20 modelo/ano
2020.
. Foi apresentada e aprovada a proposta de rifa dos bens recebidos em doação (apartamento e HB20) com
bilhete no valor de R$50,00. Empresário que doou o apartamento fará a aquisição de 1.000 bilhetes.
. Para o veículo Belina foi sugerida e aprovada a confecção de 1.000 chaves, que serão vendidas em forma
de rifa.
. Foi aprovado pelo Conselho do Idoso a captação por incentivo fiscal. A pessoa poderá doar até 6% do
imposto devido e 1% para pessoa jurídica com lucro real.
Resumo lido e assinado pelos presentes em 13/02/2020:
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