Reunião 10 de agosto de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Ilma Mundim Faleiros, Denise Maria Flores Diniz,
Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz
Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lúcia Helena
Cunha Santos, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo Fernandes Cunha, Ana
Beatriz Cicci Castro, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José Barbosa, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Edson de Araújo, Donizete
Vieira de Paula, Carlos Alexandre de Almeida, Osmar Alves Mundim, Antônio Ariza
Gonçalves Júnior, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso
Pavarine.
. Justificam suas ausências: Marcelo Bailoni, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente
Lino Souza, Florença Neves Copati.
. Thaísa manifesta seu orgulho pelo trabalho do Grupo Luta Pela Vida. Para ela, os
funcionários têm sido voluntários em potencial por fazerem o que os diretores voluntários
não podem fazer no momento. A live dos Povoado dos Garcia também foi emocionante
e muitos pessoas comentavam que queriam doar, mas não sabiam como.
. Ilma vai levar uma pessoa da cidade do Prata para comprar roupas do bazar. Ela pede
para verificar roupas no estoque, pois estão meio úmidas. Denise sugere que algumas
voluntárias sejam contatadas para manter a organização do estoque. Lúcia pensou que
estava tudo sobre controle, mas vai fazer reunião esta semana com responsáveis. Ilma
ganhou mais itens para o leilão e deverá deixar no escritório.
. Denise comenta que o elevador do Hospital do Câncer parou. Empresa que faz
manutenção disse que alguém pode ter provocado estrago no mesmo. Este mal uso
acontece em outros elevadores do Hospital de Clínicas. Relatório será enviado pela
Thyssenkrupp.
. Lúcia fez reunião com conselho de voluntários e teve a ajuda de Marcelo Bailoni. Foi
feito um comunicado que será encaminhado para os voluntários.
. Joelma coloca que parte da equipe do Telemarketing está fazendo reativação, com
resultados bem positivos.
. Heverton já está tomando as providências para colocar em funcionamento o novo
gerador do Hospital do Câncer, adquirido pela Ebserh. E o gerador atual será instalado na
Unidade 2.
. Equipe do Charles tem trabalhado com reativação e mais de 400 doadores, que não
doavam há mais de seis meses, voltaram a doar. No mês de julho, mensageiros receberam
93% dos recibos.
. Fernando reforça as palavras da Thaisa sobre o espirito de voluntariado dos funcionários
e o excelente trabalho que têm realizado.
. Dra. Aglai fez contato com Dr. Rogério colocando algumas dificuldades para a
contratação de novos profissionais e disse que não consegue absorver novos funcionários

para a enfermaria. Deverá efetivar a partir de outubro. O Grupo não deverá dar o aviso
prévio de agosto, que deverá ser suspenso temporariamente. Todos votaram
favoravelmente para que não tenhamos leitos fechados. Ela poderá incluir Dr. Elmiro na
contratação da folha da Faepu ou Ebserh, pois o mesmo foi aprovado no concurso.
. Os médicos que tiveram a redução de 25% no salário voltaram a receber 100% a partir
de agosto.
. Dr. Barra coloca que o Programa de Cuidados Paliativos e Clínica de dor oncológica
tem dois profissionais com nova carga horária e a demanda está sendo cumprida.
. A reunião realizada com direção da Ebserh foi para colocar as dificuldades que Dra.
Aglai tem tido para as futuras substituições.

