Reunião 07 de dezembro de 2020 – ONLINE
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Renato Alves Pereira,
Sérgio Luiz Mendes Torga, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Ilma Mundim Faleiros,
Marcelo Bailoni, Agnaldo Fernandes Cunha, Rogério Agenor Araújo, Eurípedes
Rodrigues Barra, Osmar Alves Mundim, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Edson
de Araújo, Ana Beatriz Cicci Castro, Carlos Alexandre de Almeida, Charles Luciano
Alves, Joelma Mara Pinheiro, Rafael Matias Antonioli, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Marcelo José Barbosa,
Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Zaida Afonso Guinato,
Fernando Antônio Ferreira, Lúcia Helena Cunha Santos, Jerônima Maria de Sousa Costa,
Donizete Vieira de Paula, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. Dr. Rogério coloca sobre a reunião que está sendo realizada com integrantes da Ebserh,
profissionais da radio e direção do Hospital do Câncer. O objetivo é minimizar fila para
o tratamento e pagamento para os profissionais. O Ministério Público está pressionando
a Ebserh para contratação de profissionais para o setor e o Grupo está negociando o
melhor caminho, pois não temos condições de voltar ao pagamento anterior. Ficou
acertado que os profissionais da física medica e radio farão proposta de trabalho fora do
horário de trabalho da UFU e que seja uma única empresa.
. Dr. Barra disse que fez reunião e trouxe proposta formal da equipe para o Grupo
informando que uma vez que a ONG não tem condições de participar do pagamento, ele
acredita que deve encaminhar a proposta da equipe somente para a Ebserh. Dr. Rogério
lembra que na última reunião, ficou acertado que a proposta seria encaminhada para o
Grupo que posteriormente reunirá com a Ebserh, pois estamos participando do processo
politicamente. Ele encaminhará proposta para o email do Dr. Rogério.
. Dr. Barra Informa que já tem em mãos o orçamento em real e em euro dos acessórios
do Centro Cirúrgico, na ordem de R$2.700.000,00.
. Dr. Barra informa que a Sra. Nida (assistente social) está sofrendo muito com o processo
de aposentadoria. Ele acredita que a ONG deveria fazer um “cafezinho” como forma de
valorizar a profissional. Renato sugere que nosso RH faça a homenagem à profissional.
. Antônio Carlos comenta que manutenção preventiva e contrato para reposição de peças
são essenciais para o bom funcionamento dos aparelhos no Hospital do Câncer.
. Clóvis comenta que deve entrar em contato com professor Valder (reitor) para o
pagamento dos profissionais da radio.
. Denise está com mais uma funcionária com covid (Marcela). A brinquedoteca está
fechada, pois não temos outro funcionário para o setor.
. Ilma ganhou um vestido de festa, mas não sabe como transformá-lo em dinheiro.
Também ganhei uma porção grande de tecidos e verificará com Lúcia o destino.

. Charles está com um funcionário com um tumor e está fazendo exames.
. Equipe de Charles deverá trabalhar teoricamente até o dia 24 de dezembro e retornará
na segunda-feira, caso os resultados sejam positivos.
. Marcelo tem mais algumas caixas de leite e entregará no Hospital para Denise.
. Joelma continua com duas funcionárias afastadas, pois fizeram cirurgia nos pés.

. Assim que receber encaminho pra vc e vc repassa para a equipe nossa
. Bazar.
. Esta é a última reunião do Grupo e deveremos retornar em fevereiro de 2021.
. Funcionários está realizando campanha interna para arrecadação de água de coco e
toddynho para os pacientes do Hospital do Câncer.

