Reunião ONLINE do dia 08 de março de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia Helena Cunha
Santos, Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Edson de Araújo, Denise Maria Flores Diniz, Rafael
Matias Antonioli, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José Barbosa, Charles Luciano Alves,
Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Zaida Afonso Guinato, Carlos Alexandre de Almeida, Agnaldo
Fernandes Cunha, Ana Beatriz Cicci Castro, Donizete Vieira de Paula, Marcelo Bailoni, Clóvis
de Albuquerque Rosa, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Joelma Mara
Pinheiro, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lilian Machado de
Sá, Florença Neves Copati.
. Thaísa agradeceu a todos pela presença na reunião. Ela faz convite para participarem da reunião
online que acontecerá hoje às 10:00 e às 15:00 horas em comemoração ao dia das mulheres.
. Contabilidade enviou toda documentação de 2020 para análise da auditoria externa.
. Equipe do Telemarketing está com uma operadora afastada com covid.
. Funcionários da equipe PJ (Pessoa Jurídica) que estavam com covid já voltaram ao trabalho.
. Agnaldo está acompanhando junto com os engenheiros o trabalho nas unidades 1 e 2.
. Dr. Rogério informa que parte do Conselho Deliberativo participou de uma reunião com
professor Nilton, superintendente da Ebserh, para solicitar parceria no atendimento de pacientes
na Unidade 2 (seguimento, hormonioterapia etc) com CNPJ da instituição até que o Grupo
habilite o credenciamento junto à prefeitura. Esta solicitação foi feita para diminuir o número de
pacientes na Unidade 1.
. Alvará de funcionamento da Unidade 2 deve ser liberado esta semana.
. Denise comunica que em função do número de profissionais com covid no Hospital do Câncer,
os colaboradores estão bem deprimidos.
. Denise coloca que Dr. Barra já está organizando os papeis para sua aposentadoria. Ela não
consegue ver o Hospital sem a gerência dele. Dr. Rogério disse que serviço não vai parar, mas
que deve alterar somente o organograma do Hospital.
. Dr. Rogério pede oração pela oncopediatra Bárbara que teve derrame cerebral, mas foi operada
com sucesso.
. Equipe de mensageiros está trabalhando em ritmo normal com o recebimento. Charles e
Anderson estão acompanhando o trabalho deles na rua para um melhor resultado.
. Eduardo está fazendo contato para viabilizar mailing para o Telemarketing.
. Renato informa que Triangulo da Sorte está suspendendo sorteio e, com isto a doação mensal
para o Grupo também será suspensa.
. Antônio Carlos ficou satisfeito com a parceria que poderá ser efetivada com a Ebserh.
. O veículo Zafira, aquisição feita pelo Grupo, teve perda total em função de uma batida. Um
motorista invadiu a faixa do PARE e bateu no veículo que transportava nossos profissionais de
saúde. Ninguém machucou, mas tiveram acompanhamento médico. Grupo fará aquisição de um
novo veículo para substituí-la.

