Reunião 14 de setembro 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, Fernando Antônio Ferreira, Lúcia Helena Cunha Santos, Zaida Afonso
Guinato, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo Fernandes Cunha, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Marcelo Bailoni, Jerônima Maria de Sousa Costa, Donizete Vieira de
Paula, Osmar Alves Mundim, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro, Ana
Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Carlos Alexandre de Almeida, Marcelo José Barbosa, Ana
Beatriz Cicci Castro, Eduardo Edson de Araújo, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino Souza, Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Ariza Gonçalves Júnior,
Florença Neves Copati.
. Thaísa fez agradecimento especial a todos que têm participado da entrevista do
Triangulo da Sorte, principalmente ao Donizete que deu ênfase à continuidade do
processo do imposto de renda.
. Todas as 200 pizzas programadas para venda pelo cursilho da igreja católica foram
vendidas neste fim de semana. O lucro não será grande, pois foi feito investimento para
compra dos ingredientes.
. Rafael disse que o Hospital passou a semana sem os funcionários do T&I e que ele
assumiu o trabalho sozinho.
. Denise informa que o Hospital está bem movimentado em função do número de
pacientes em tratamento.
. Denise informa que o processo antigo do Grupo Luta Pela Vida contra o funcionário
contratado temporariamente, para o setor de Compras, foi encerrado e que o mesmo deve
ressarcir o valor de R$14.000,00 ao Grupo.
. Denise pediu para a Sra. Célia a relação dos funcionários que cumprirão aviso prévio
em outubro para dar continuidade ao processo de demissão da enfermaria.
. Houve o primeiro transplante no Hospital e o paciente já recebeu alta.
. Joelma informa que todos os ajustes para a continuidade do trabalho do imposto de renda
foram feitos e que a Lilian, profissional de captação PJ, está responsável por este
processo.
. Setor da acessibilidade da Prefeitura fará visita à Unidade 2 para dar continuidade ao
processo do habite-se.
. Sobraram 14 mantas acústicas na construção da Unidade 2, que serão colocadas na loja
Zap para venda. As mantas asfálticas serão aproveitadas na ampliação da quimioterapia.
. Carlos Alexandre e Agnaldo entregaram obras de arte na Unidade 2 para os próximos
leilões online.

. A ampliação da quimioterapia está sendo conduzida por Heverton e caminha bem.
. Lúcia disse que procura de próteses mamárias está grande e foi sugerida a confecção
para venda. A voluntária Maria tem disponibilidade para fazer. Coordenadores do Núcleo
de voluntários entendem que devemos atender a necessidade de todos os pacientes sem
custo algum e tem a aprovação dos integrantes do Grupo.
. Fernando pede que nosso setor de Marketing faça as devidas divulgações sobre o
primeiro transplante de medula óssea que foi feito pela UFU sem fazer referência que a
responsabilidade do serviço foi do Grupo Luta Pela Vida. Renato coloca que a divulgação
do transplante foi feita mais como um entusiasmo pela equipe médica. Dr. Rogério coloca
que a matéria deve ser feita e colocada nas nossas redes sociais. Ele fará o texto e
encaminhará para Ana Cláudia.
. A equipe de mensageiros está em rotina de trabalho normal e tem feito um excelente
trabalho no recebimento. Mais de 50% dos recibos foram recebidos. Um mensageiro já
vendeu 70 bilhetes da rifa.
. Renato coloca que a captação via imposto de renda pessoa física teve captação aquém
dos nossos projetos. Ele lembra que a captação vale para o ano todo, que são os 6%. Quem
tiver contato com empresas deve repassar para responsáveis pela captação.
. O processo da rifa do apartamento e veículo HB20 já foi liberado no SECAP. Alguns
pontos de venda foram abertos, inclusive nas cidades vizinhas. Renato lembra que todos
nós podemos trabalhar nessa venda, inclusive a diretoria e voluntários do Núcleo. A
captação deste sorteio será revertida para a instrumentação do Centro Cirúrgico, estimada
na ordem de R$5.000.000,00. Renato vai fazer contato com o Sr. Manoel do Triangulo
da Sorte para explicar a “concorrência” desta ação. Vendas iniciarão no dia 21/09 e o
sorteio no dia 30/01/21, com entrega simbólica no dia 08 de fevereiro de 2021. Renato
coloca que o processo foi aprovado pelo Ministério da Fazenda e a extração é pela Loteria
Federal, então qualquer pessoa poderá participar.
. Dr. Rogério informa que a residente da enfermaria retornou e foi realocada para outro
setor. O Hospital de Clínicas contratou profissional para a enfermaria. Dra. Aglai está
assumindo o compromisso pactuado com o Grupo e está contratando os profissionais para
a enfermaria.
. Dr. Rogério coloca que Edésio, assistente na secretaria do Hospital do Câncer, assumiu
a função de supervisor no lugar da ex-funcionária Ana Carolina, e que continua com o
salário de assistente. Dr. Rogério pede que seja feito ajuste salarial a ele pelo desempenho
no trabalho desenvolvido. Renato coloca que em outros setores oportunidades foram
dadas para funcionários que assumiram a nova função de coordenadores que saíram, e
que todos foram bem sucedidos, mas lembra que o reconhecimento salarial deve ser
gradativo. Assunto discutido e aprovado por todos.

