Reunião ONLINE 13 de abril de 2020

Presentes: Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de Albuquerque Rosa, Agnaldo
Fernandes Cunha, Donizete Vieira de Paula, Eduardo Edson de Araújo, Fernando
Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente
Lino de Souza, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo,
Sérgio Luiz Mendes Torga, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Zaida Afonso Guinato,
Charles Luciano Alves e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.

. Foi lido e aprovado o resumo da reunião anterior.
. Sérgio reforça colocação de Antônio Carlos de que, após este momento de pandemia, o
Grupo vai voltar mais forte.
. Dr. Rogério explica que Denise ainda não repassou as informações que Dra. Aglai pediu
em função do feriado.
. Renato explicou que o escritório está 100% concentrado na captação de recursos pessoa
física e que a arrecadação teve um desempenho que nos surpreendeu. A entradas foram
boas em função de algumas divulgações em mídia que teve retorno positivo. Renato
recebeu áudio de Mônica Cunha se colocando à disposição para nos ajudar. Existe uma
expectativa favorável. As empresas se encontram fechadas e não efetivaram a doação
mensal, com isto o cenário não é favorável para recebimento.
. Dr. Rogério pede que Rafael solicite à Dra. Aglai documento que a Ebserh assumirá os
funcionários do Hospital do Câncer. Ele pede para elencar uma pessoa na enfermaria e
sugere Dra. Florença, chefe do setor, para falar em nome do Grupo e que esteja em contato
junto à Dra. Aglai. Também pede que Dra. Florença seja convidada para participar das
reuniões do Grupo a partir da próxima segunda-feira.
. Fernando acredita que nesse momento Dr. Barra deveria participar das reuniões do
Grupo junto com Dra. Florença e que o convite parta dele. Ana Cláudia conversará com
ele.
. Ilma disse que toda segunda-feira ela liga para os pacientes em cuidados paliativos e
quer conselho sobre o que dizer sobre o futuro do Hospital do Câncer e como fica o
tratamento deles diante da atual situação. Dr. Rogério explica que o atendimento continua
dentro da normalidade e que foi suspenso somente atendimento aos pacientes em revisão.
. Dr. Rogério explica que a falta de medicação para alguns pacientes, e que foi matéria no
jornal local, se dá pela falta de convênio do governo com o laboratório. A Faepu compra
os medicamentos mais comuns. Os medicamentos de alta tecnologia são de alto custo e o
governo centralizou a compra para ficar mais barato o custo. Alguns medicamentos não
serão mais oferecidos pelo SUS.
. Sérgio, para conhecimento de todos, disse que foi realizada a eleição para a coordenação
geral do Núcleo de Voluntários. O número de presentes foi pequeno, mas foi válido, pois
não existe regras para quórum mínimo. Sra. Lúcia é a nova coordenadora do Núcleo e

Jerônima ficou como Vice coordenadora. Será feito convite à Lúcia para participar das
reuniões de segunda-feira, e Sérgio não deve se afastar da mesma, principalmente por
fazer parte do Conselho.
. Agnaldo informa que Unidade 2 já recebeu liberação do Corpo de Bombeiros para
funcionamento e que falta liberação junto à Prefeitura, que ainda se encontra fechada.
. Sérgio disse que tem voluntários que se encontram fora do grupo de risco trabalhando
no Hospital, precariamente, mas estão trabalhando.
. Thaísa disse que tem receio de que, quando toda esta pandemia acabar, os voluntários
não voltem e que é importante não perder o contato com eles através de ligações e mídias.
. Thaísa agradece pelas informações que tem recebido do escritório e que tem sido
esclarecedor para ela.
. O Sr. Humberto, franqueado da Cacau Show, fez a doação de um ovo de páscoa de 7kg
para o Grupo e que será levado para o Hospital para ser dado aos pacientes.

