Reunião 15 de junho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Jerônima Maria de Sousa Costa, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, 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, Zaida Afonso Guinato, Ana Beatriz
Cicci Castro, Lúcia Helena Cunha Santos, Carlos Alexandre de Almeida, Charles Luciano
Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Florença Neves Copati, Eurípedes Rodrigues Barra, Eduardo
Edson de Araújo, Marcelo José Silva Barbosa,
. O Triângulo da Sorte não aconteceu este fim de semana em função dos feriados.
. Coordenadores do Núcleo de Voluntários fizeram reunião online com as equipes das
cidades vizinhas.
. Está sendo realizado o processo de mudança do escritório para o terceiro pavimento da
Unidade 2 e também está em andamento processo de habite-se para o prédio.
. Denise informa que dirigentes do 36º Batalhão esteve no Hospital para a entrega de 50
cestas básica. Também foram entregues 115 cestas básicas da live de Régis Danesi e BRF
finalizou a doação com entrega de salsichas que foram congeladas para repassar para os
pacientes.
. Dr. Rogério disse que estava selecionando voluntários para trabalharem no Nupppec. A
UAI mulher, instalada no UAI Martins não está realizando as mamografias em função da
pandemia. Com isto, fica inviável o trabalho desta equipe e seleção foi suspensa.
. Dr. Rogério informa que é fundamental que haja uma proteção e espaçamento entre as
mesas no novo escritório do Grupo para que o alvará de funcionamento seja aprovado.
Ele pede que pegue uma normativa na Vigilância Sanitária. Mudança deve ser notificada
à população e divulgação nas mídias.
. Aconteceu entrevista com Mônica Cunha com entrevista com Fernando Ferreira.
. Palestra em empresas não está acontecendo, mas poderão ser feitos pequenos vídeos de
prevenção para serem divulgados para que as pessoas não esqueçam de fazer a prevenção.
Rafael está em contato com Marketing e estão avaliando o modelo de vídeo para ser
colocado nas redes sociais e TV corporativa.
. Dr. Rogério pede que diretores não baixem guarda, pois pandemia está em progressão.
. Charles coloca que no fim de semana mensageiros receberam em torno de R$70.000,00.
. Joelma informa que equipe de Telemarketing PF e PJ continuarão home office com
acompanhamento remoto pelos supervisores. Está sendo realizado agendamento
presencial nas cidades vizinhas e novas empresas estão aderindo ao programa.
. Agnaldo esteve com Carlos Alexandre que o orientou em relação a questões técnicas da
ampliação da quimioterapia.

. Sete enfermeiros receberão o aviso prévio para o desligamento da enfermaria do
Hospital do Câncer. Ebserh ainda não posicionou direção do Hospital do Câncer sobre a
reposição dos profissionais. Dr. Rogério lembra que temos somente duas semanas para
iniciar o processo de demissão. Denise disse que está aguardando retorno da Sra. Célia,
chefe da enfermagem, pois ela já tem alguns nomes e ficou de ver com Departamento
Pessoal do Grupo alguns detalhes e também saber o número exato que corresponde os
25%.
. Três leitos de UTI estão sendo utilizados no Hospital do Câncer para os casos de Covid
e poderão se transformar em seis unidades. Acontecerá reunião nesta terça-feira para
acerto de detalhes deste processo. Dr. Rogério sugere, e Denise vai falar com Dr. Barra,
para transferir pacientes que fizeram cirurgia para o terceiro andar e não pacientes com
Covid.

