Reunião 08 de junho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Lúcia Helena Cunha Santos, Jerônima Maria de
Sousa Costa, Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo
Fernandes Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim
Faleiros, Denise Maria Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério
Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Ana Beatriz Cicci
Castro, Carlos Alexandre de Almeida, Marcelo José Silva Barbosa, Charles Luciano
Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justifica sua ausência: Florença Neves Copati.
Pauta: deliberar sobre espaço da sede do Grupo Luta Pela Vida – Renato

. Renato apresentou para todos a necessidade de mudança das atividades da sede do Grupo
Luta Pela Vida pelos motivos: espaço grande para as equipes em função do trabalho home
office, valor do aluguel alto em função do reajuste anual para renovação do contrato, e os
dirigentes da Virtual Connection precisam de um espaço menor para suas instalações.
Foi feita a visita em vários imóveis do Grupo, mas todos inviáveis para instalação, pois
são pequenos e precisam de ampliação, reforma e cabeamento e mudança em toda
estrutura elétrica para trifásico. Renato propôs que que nosso trabalho seja realizado no
terceiro piso da Unidade 2, pois Erick foi ao local e viu que toda estrutura de rede e
internet atende nossas necessidades. O assunto foi discutido, com apresentação de outras
propostas, avaliadas todas as colocações e, finalmente aprovado que o escritório deverá
ser transferido para a unidade 2 em caráter temporário.
. Dr. Barra esteve na UTI do Hospital do Câncer, que está sendo equipada pela Ebserh, e
deverá receber os primeiros pacientes de Covid.
. As contratações da Ebserh não estão acontecendo. A Instituição decretou que na sextafeira será feriado no Campus em função as circunstâncias que a cidade está passando com
o covid.
. Fernando informa que nossa assessora de imprensa entrou em contato para participar de
uma entrevista com Monica Cunha sobre os 24 anos do Grupo. Ele se coloca à disposição
para entrevista pelo Skype.
. Dr. Rogério lembrou sobre a demissão dos 25% dos técnicos de enfermagem e que a
Ebserh ainda não tomou posição sobre o assunto e precisa honrar o compromisso. Ele
pede que o Grupo continue firme na decisão tomada. Denise sentará com a Sra. Célia,
chefe da enfermagem, para definir os sete profissionais que serão demitidos. Recursos
Humanos encaminhará no dia 30 de junho o aviso prévio para estes funcionários.

