Reunião ONLINE do dia 08 de fevereiro de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Zaida Afonso Guinato, Agnaldo Fernandes Cunha, Rogério
Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Carlos Alexandre de Almeida, Ana Beatriz Cicci
Castro, Eduardo Edson de Araújo, Lúcia Helena Cunha Santos, Eliana da Silva, Donizete
Vieira de Paula, Marcelo José Barbosa, Rafael Matias Antonioli, Joelma Mara Pinheiro,
Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, Charles Luciano Alves, Denise
Maria Flores Diniz, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Marcelo Bailoni, Eurípedes
Rodrigues Barra, Clóvis de Albuquerque Rosa, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino Souza, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Jerônima Maria de Sousa Costa,
Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.

. Thaisa e Zaida foram ao velório do Sr. Ailto Vieira Borges, parceiro do Grupo na
realização de leilões. A família é muito grata por tudo que o Hospital do Câncer fez pelo
tratamento dele como paciente.
. Thaísa foi ao cartório para fazer a transferência do recibo do carro para a ganhadora do
bilhete premiado.
. Lúcia informa que teve que adequar calendário da feira de plantas para atender decreto
liberado pela Prefeitura. A realização do evento deu certo sem problema algum.
. Joelma segue firme com a captação pessoa física e jurídica, entendendo que janeiro não
é um mês bom. Oito novos funcionários estão sendo contratados para reposição.
. Comitê para a construção do prédio administrativo fez visita à empresa Valecard que
teve projeto desenvolvido pelo arquiteto Zied.
. Será realizada formatura de dois residentes R3, com solenidade online, no mês de
fevereiro. Alunos farão apresentação do TCC e Drª Florença fará o descerramento da
placa. Ambos serão contratados pelo Grupo Luta Pela Vida. O residente Gabriel ficará no
Hospital do Câncer como ferista até liberar o atendimento na Unidade 2.
. Dr. Rogério fará ofício para ser encaminhado ao superintendente da Ebserh solicitando
anuência da instituição para atender os pacientes com câncer em seguimento, em
Cuidados Paliativos e em hormonioterapia na Unidade 2.
. Dr. Rogério coloca que, em função dos feriados no Hospital de Clínicas, o Hospital do
Câncer precisará de médicos plantonistas para cobrirem a enfermaria.
. Carlos Alexandre pede para verificarmos a possibilidade de os mensageiros serem
vacinados contra covid por estarem em contato direto com o público externo. Foi
explicado a ele que no momento só profissionais da saúde e idosos acima de 80 anos.

