Reunião ONLINE do dia 12 de abril de 2021

Presentes: Sérgio Luiz Mendes Torga, Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves
Mundim, Lúcia Helena Cunha Santos, Clóvis de Albuquerque Rosa, Carlos Alexandre de Almeida,
Marcelo José Barbosa, Agnaldo Fernandes Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, Zaida Afonso Guinato, Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz,
Rafael Matias Antonioli, Eurípedes Rodrigues Barra, Charles Luciano Alves, Nívia Gomes, Jane
Figueiredo Arruda Soares, Joelma Mara Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, Renato Alves Pereira, Donizete Vieira de
Paula, Ana Beatriz Cicci Castro, Marcelo Bailoni, 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.

. Thaísa participou como ouvinte da reunião do Conselho Deliberativo com Reitor e direção da
Ebserh.
. Marketing apresentou para Renato, Thaisa e Ana Cláudia sugestão de marca para o Grupo e Hospital
do Câncer. Alexandre apresentará na próxima reunião proposta para toda a diretoria.
. Aconteceu durante toda a semana passada treinamento de líderes do Grupo.
. Grupo recebeu proposta da Cintesp-Br (Centro Brasileiro de referência em inovações tecnológicas
para esportes paralímpicos) que propôs fazer a praça ao lado do Centro de Cuidados Paliativos. Dr.
Rogério lembra que a praça que será adotada pelo Grupo é pública, mas não faz parte da nossa
escritura. Assunto está em negociação e uma nova reunião será marcada.
. Thaisa assinou contrato de compra de mailing no valor de R$42.665,44. Ela também assinou
contrato para suporte aos operadores de Call Center a fim de garantir que as estratégias estejam
alinhadas e alavancar a produtividade (R$5.800,00). Antônio Carlos coloca que o Grupo está tendo
gasto desnecessário com o contrato de qualidade e que sistema deve ser prioridade no
desenvolvimento. Erick e equipe do T&I estão desenvolvendo este sistema.
. Thaisa foi ao cartório para assinatura da escritura de transferência do apartamento para o Sr. João
Batista, ganhador da rifa.
. Zaida participou da entrega dos kits (livros) da Cintesp-Br para as crianças em tratamento no
Hospital do Câncer.
. Jane informa que manual do patrimônio foi elaborado e aprovado.
. Antônio Carlos questiona sobre a dependência de compra de mailing. Eduardo confirma sobre a
necessidade da aquisição e informa que há agravante em função da LGPD e a tendencia é que fique
mais caro. Joelma explica que no ano passado não foi feita a aquisição de mailing e que a atual será
utilizada por três a quatro meses e que são reaproveitados sempre.
. Denise recebeu contato da Joelma de uma empresa que quer doar livros e construir espaço no
Hospital específico para leitura. Ela tem feito contato e apresentará projeto aos parceiros.

. Joelma está conseguindo fazer a captação a mais sem deixar cair a produção. No mês passado, o
crescimento no recebimento foi de 8%. Na captação Jurídica foram 18 novas empresas parceiras.
. Dr. Rogério informou sobre reunião realizada na quarta-feira com Reitor, Ebserh e Sr. Nozela
(advogado da instituição). Grupo fará parceria com Ebserh com utilização do espaço e assumirá os
custos até que se consiga o credenciamento junto ao SUS. Uma nova reunião poderá acontecer aqui
no prédio da Unidade 2 para triangular as adequações necessárias para o atendimento. Grupo está
aguardando proposta do prof. Nilton. Também será redigido um contrato de parceria. Dr. Rogério
pede para Denise e Rafael marcarem reunião com equipe de profissionais de Cuidados Paliativos para
explicar como será o processo, pois deverão trabalhar no novo espaço. Inicialmente, a Unidade 2 será
um anexo da Unidade 1, em outro endereço. Também pede para Rafael acompanhar com Nupppec
desenrolar da documentação junto à Vigilância Sanitária.
. Lúcia coloca que tem muita gratidão por tudo que tem acontecido: 21 anos de Hospital,
funcionamento do novo trabalho da Radioterapia e número de diretores e voluntários já vacinados.
. Agnaldo já está em contato com Rafael e Zied para liberação do alvará sanitário da Unidade 2. Ele
verificou junto à Contabilidade e já foi pago mais de R$300.000,00 para o trabalho de arquitetura do
prédio. Um novo contrato será feito com o arquiteto e terá valor de R$3.000,00.
. No mês de março, o recebimento da equipe de mensageiros foi superior a 91%.
. Dr. Barra coloca que Acelerador 3 já está em funcionamento com 8 pacientes iniciais. No fim do
mês será feito capacitação, com equipe que virá de São Paulo, para uso da mesa robótica.
. Eduardo colocou sua preocupação em relação: atendimento na Unidade 2, pois o custo mensal ficará
em torno de R$250.000,00, construções e captação via mensageiro. Ele sugere que doação seja
convertida do mensageiro para boleto. Dr. Rogério coloca que a decisão do Grupo é para investir em
novos gastos, tudo com planejamento, e que será oferecido aos pacientes de cuidados paliativos casa,
comida, roupa lavada e remédio. Com o credenciamento, o Grupo não terá renda, pois é deficitário e
não cobre. A doação da comunidade cobrirá o déficit do SUS.

