Reunião 06 de julho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo
Fernandes Cunha, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Denise Maria
Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Eurípedes Rodrigues Barra, Zaida Afonso Guinato, Lúcia Helena
Cunha Santos, Eduardo Edson de Araújo, Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci
Castro, Carlos Alexandre de Almeida, Jerônima Maria de Sousa Costa, José Humberto
Lira Pontes, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso
Pavarine.
. Justificam suas ausências: Florença Neves Copati, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino de Souza, Marcelo José Silva Barbosa.
. Mensageiros fecharam o mês de junho com a arrecadação no valor de R$1.030.000,00.
. Colaboradores do Hospital fizeram exame para Covid e estão todos bem.
. A Sra. Luciana, profissional da Prefeitura, ficou de contatar o arquiteto Zied para acertar
processo de liberação do Habite-se da Unidade 2.
. Agnaldo pede que o Grupo avalie a possibilidade de começarmos as cirurgias no
Hospital do Câncer. Dr. Rogério disse que este não é o momento e que hoje o Grupo não
tem condições, pois está fazendo rescisões contratuais. Este processo deve ser assumido
pela Ebserh e o Grupo precisa entender seu limite. Precisamos de estrutura para receber
os pacientes e com a UTI específica para tratamento de Covid não é conveniente
assumirmos este trabalho.
. Renato conversou com Donizete para colocar em doação os equipamentos do Centro
Cirúrgico do Hospital do Câncer. Ele sugere agilizar um termo de doação para o Hospital
de Clínicas, pois todo o processo de funcionamento e viabilização das atividades depende
deles. Rogério apoia a colocação de Renato, pois Grupo não terá domínio sobre este
trabalho. Houve a aprovação de todos. Dr. Barra informa que Dra. Aglai disse que há
interesse em colocar em funcionamento ainda este ano.
. Dr. Barra, Dra. Aglai e equipe tiveram reunião para definirem sobre o transplante de
medula óssea que poderá iniciar ainda no mês de agosto. A decisão tomada foi
emergencial para pessoas sem outra alternativa terapêutica. Na programação dos
hematologistas há seis pacientes escolhidos que serão submetidos ao transplante nos
próximos quatro meses.
. Dr. Barra informa que a Ebserh fará a substituição dos técnicos de enfermagem nas
próximas semanas.
. O medicamento Bleomicina voltou a ser produzida no Brasil e não será mais problema
para a prescrição do paciente em tratamento onocológico.
. Ilma recebeu a ligação de uma pessoa que quer doar quadros e, assim que chegarem,
serão avaliados por nossa voluntária Sandra (artista plástica).

. Lúcia conseguiu o empréstimo de um container e frete para o depósito das doações
recebidas no Hospital. Ela também recebeu a informação da equipe de artesanato que
todos estão em casa e já fizeram vários trabalhos para venda.
. Dr. Rogério pede que o Grupo no Whatsapp “Cons. Deliberativo” seja específico para
informações importantes e o “Grupo Luta Pela Vida” para outras mensagens.
. Dr. Rogério foi informado por Denise sobre horas extras realizadas na enfermaria, em
função dos afastamentos por licença médica de profissionais da área. E ele também pede
que o Grupo não assuma o pagamento de horas extras em função dos desligamentos dos
técnicos de enfermagem.
. Dr. Rogério pede que as mídias sobre transplante de medula óssea tenham destaque para
Ebserh e UFU. O Grupo tem que levantar uma bandeira compartilhada e não como uma
causa exclusiva, pois quem vai manter e pagar a conta continuamente será a Ebserh e que
o Grupo será um colaborador.
. Dr. Rogério sugere que seja realizada uma reunião com nossos advogados para discutir
sobre o título de capitalização em lives que estão acontecendo. Ele não concorda que esta
alteração seja feita no nosso estatuto, pois é uma responsabilidade que o Grupo não deve
assumir.
. Denise coloca que os contratos do tomógrafo e AL2 estão vencendo e manutenção está
por conta da Faepu. Renato sugere que a doação seja feita ao Hospital de Clínicas e todos
os presentes aprovaram.
. Denise posiciona Grupo sobre o péssimo estado das longarinas e cadeiras do Hospital
do Câncer.
. Sobre a rescisão dos enfermeiros, Denise já pediu relação dos próximos técnicos que
serão demitidos, para a Sra. Célia, para que não sejam pegos de surpresa.
. Na semana passada dois voluntários foram ao Hospital para trabalhar. Denise pede que
Lúcia e Sérgio façam contato com os mesmos para que entendam que não podem
frequentar o Hospital neste momento.
. Clóvis sente-se orgulhoso por pertencer a este Grupo e pelos resultados positivos que
tem ouvido.
. Tapete feito por Maria Luiza Lomônaco poderá ser colocado no leilão online.

