Reunião ONLINE do dia 15 de março de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia Helena Cunha Santos,
Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José
Barbosa, Charles Luciano Alves, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Zaida Afonso Guinato, Carlos
Alexandre de Almeida, Agnaldo Fernandes Cunha, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Edson de
Araújo, Donizete Vieira de Paula, Nívia Gomes, Jane Figueiredo Arruda Soares, Joelma Mara
Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, 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.
. Lúcia, coordenadora do Núcleo de Voluntários, tem mantido contato com todos os coordenadores
das equipes.
. Joelma informa que em termos de captação não está fácil para a equipe de Telemarketing. Eles estão
fazendo contato com todos os doadores eventuais. Equipe de PJ fechou parceria com uma empresa
em Araguari que doará R$30.000,00 ao ano.
. Denise está com alguns funcionários afastados com covid, mas em estado estável e sem
complicações.
. Uma amiga da Denise disse que uma senhora tem um imóvel à venda ao lado da casa do Grupo na
Machado de Assis. Ela sugeriu a venda dos dois lotes para que tenha procura maior e melhor oferta.
Proposta foi bem vista por todos os presentes. Poderá ser feito avaliação do imóvel para venda.
. Charles está caminhando bem com o recebimento da equipe, já receberam mais de 50% das doações.
Quando não encontram o doador, o mensageiro liga para tentar localizá-lo. Um funcionário está com
covid.
. Dr. Rogério disse que Dr. Barra fez contato com ele informando que a Ebserh comunicou Ministério
do Trabalho sobre a contratação do radioterapeuta Matheus, contratado por 24 horas. O Grupo deve
contratar seu serviço por mais 20 horas, com dedicação exclusiva ao setor de radioterapia.
. Dr. Barra manifestou seu desejo de trabalhar pelo Grupo com uma carga de 20 horas/semana.
Proposta teve aprovação de todos os presentes.
. Eduardo informa que Jane fez um excelente trabalho de patrimônio nos bens do Grupo.
. Agnaldo lembrou do poço artesiano, na Unidade 2, que deverá passar por uma manutenção para uso.
. Deverá ser alargado comprimento do portão do Hospital para atender passagem do caminhão da
White Martins.
. Ana Paula é a nova estagiária contratada para a engenharia no Hospital do Câncer.
. Contabilidade está na fase final da auditoria externa que deverá ficar pronta esta semana.
. Marcelo informa que teve que suspender avaliação dos prontuários.
. Dr. Barra agradeceu ao Grupo pela contratação dos físicos, técnicos e do profissional Dr. Matheus.
Na próxima semana, os tratamentos terão início no Acelerador 3.
. Rafael informa que temos um número da Virtual (final 4700) que liga nas residências, pois temos
posições de operadores que trabalham nesta empresa.

