Reunião 13 de julho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Agnaldo Fernandes Cunha, Fernando Antônio
Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Denise Maria Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato
Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Eurípedes Rodrigues
Barra, Zaida Afonso Guinato, Lúcia Helena Cunha Santos, Eduardo Edson de Araújo,
Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci Castro, Carlos Alexandre de Almeida,
Jerônima Maria de Sousa Costa, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana
Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Florença Neves Copati,
José Humberto Lira Pontes, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza.
. Agnaldo pede permissão para entrar em contato com a Sra. Luciana, ex-funcionária da
Prefeitura, para ver se tem posição sobre liberação do processo do Habite-se. Renato pede
que Zaida faça o contato.
. Lúcia fez contato com Fernanda para falar sobre os voluntários que estavam revezando
no Hospital do Câncer. Não são do Grupo de risco, mas foi pedido o afastamento deles.
Denise sugere que voluntários sejam comunicados, através de um documento, sobre a
realidade do Hospital e a importância de estarem afastados das atividades.
. Jerônima sugere que nossos parceiros comerciantes também sejam contatados sobre a
suspensão da doação deles para que não deixem de doar quando este momento acabar.
Equipe da Joelma entrará em contato para tentar converter doações em outros produtos
que estão em uso no Hospital. Denise passará lista para Joelma.
. Marcelo Bailoni disse que relatório de atividades está muito melhor em relação aos
últimos anos, tanto em qualidade como em quantidade, e que está mais humanizado. Ele
pede que seja dado maior ênfase à certificação e reconhecimentos do Grupo para que
tenhamos mais parceiros, principalmente de empresários.
. Em relação ao Transplante de Medula Óssea, Dr. Barra disse que este processo está para
iniciar como medida de emergência com chances de bons resultados. Os pacientes do
Hospital não estão sendo aceitos em outros centros de transplante de medula em função
da pandemia.
. O presidente da Elekta, empresa que vendeu os aceleradores para o Grupo, esteve no
Hospital do Câncer. Algumas correções serão realizadas para o bom funcionamento do
aparelho.
. Como medida da direção do Hospital de Clínicas, na próxima quinta-feira será feriado
no Hospital do Câncer, com recesso na sexta-feira.
. Cantor Enzo, filho de Bruno (dupla Bruno e Marrone), fez live este fim de semana com
divulgação da marca do Grupo Luta Pela Vida. Foi creditado na conta corrente do Grupo
o valor de R$690,42.
. Live de Sidney do Cerrado teve bastante ênfase ao trabalho do Grupo Luta Pela Vida e
arrecadou R$685,00.

. Eduardo pede que comunicação seja reforçada em todas as áreas, principalmente ao que
foi reforçado no início da pandemia.
. Neste mês de julho, Telemarketing começou com bons resultados produzidos na cidade
de Uberlândia.
. Com a pandemia, foi feita a redução de 25% no pagamento para as empresas prestadoras
de serviço no Hospital do Câncer. A pedido dos fornecedores, alguns contratos foram
encerrados e Denise informou a Dr. Rogério que Dra. Amanda pediu redução da carga
horária. Dr. Rogério pede que o Grupo avalie a possibilidade de voltar o pagamento para
estes médicos, levando em consideração o caixa da campanha. Assunto será avaliado
posteriormente.
. Dr. Rogério disse que última remessa de demissão da enfermaria estará acontecendo e
entre eles tem um médico (Dr. Elmiro) que atua na área. Foi feito contato com ele com
agradecimento ao serviço prestado e explicado a ele que o setor não contará mais com
hematologista. Dra. Aglai deve ser sensibilizada para realizar a contratação do
profissional para cobrir a área, pois quatro candidatos foram aprovados no concurso.
. Charles informa que mensageiros estão fazendo reativação para recuperar doadores que
deixaram de doar. Eles estão tendo resultados positivos no recebimento.
. Dr. Rogério, profissionais do Nupppec, Rafael e Marketing estão refazendo palestras de
prevenção.
. José Humberto pediu afastamento de suas atividades no Grupo para dedicar ao estudo
de suas pesquisas.
. Foi enviado o relatório das atividades de 2019 para todos os integrantes do Grupo.
. Foi enviado para Sedese processo solicitando liberação do débito em conta através do
talão da Cemig.
. Lúcia coloca sua preocupação sobre a venda de produtos do bazar para os brechós da
cidade, pois vai contra o decreto estabelecido pela Prefeitura. Deve-se cuidar a fim de
evitar aglomeração no espaço. Fernanda continuará administrando este trabalho, pois tem
tido bons resultados.

