Reunião 16 de novembro de 2020 – ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros,
Zaida Afonso Guinato, Marcelo Bailoni, Agnaldo Fernandes Cunha, Eduardo Edson de
Araújo, Rogério Agenor Araújo, Eurípedes Rodrigues Barra, Osmar Alves Mundim,
Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Carlos Alexandre de Almeida,
Marcelo José Barbosa, Charles Luciano Alves, Denise Maria Flores Diniz, Joelma Mara
Pinheiro, Rafael Matias Antonioli, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Lúcia Helena Cunha Santos, Jerônima Maria de Sousa Costa,
Donizete Vieira de Paula, Clóvis de Albuquerque Rosa, Antônio Ariza Gonçalves Júnior,
Ana Beatriz Cicci Castro, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. A equipe do Marketing, em parceria com a Sra. Cintia Guimarães, fez gravação de um
vídeo para as próximas ações do Grupo.
. Agnaldo e Thaisa receberam representantes da empresa Brasal na Unidade 2 que fizeram
a entrega de doação de brinquedos.
. Maria Letícia arrecadou roupas para o bazar.
. Dr. Rogério comunica que para o próximo ano, o Grupo tem planos de começar
atendimento na Unidade 2. Para isso, precisa da contratação de um residente. Como
opção, ele tem a indicação do médico Gabriel que já tem especialização.
. Será montado comitê com alguns representantes do Grupo, Hospital do Câncer e Ebserh
para definirem situação da radioterapia.
. As reuniões online do Grupo acontecerão até o dia 30 de novembro e poderemos ter
alguma extraordinária, se necessário.
. Eduardo fez contato com algumas empresas que poderão entrar no programa PJ.
. A participação do Grupo no Triangulo da Sorte está sendo após o Giro da Sorte, no final
do programa.
. Marcelo Bailoni conseguiu a doação de mais de 700 litros de leite para o Hospital.
. A rescisão contratual dos técnicos em enfermagem está suspensa até que a Ebserh
consiga repor o quadro.
. Direção da Ebserh precisa que todas as telefonistas do PABX fiquem concentradas no
mesmo local físico. As duas funcionárias do Grupo foram alocadas para este espaço, mas
continuam com vínculo com o Grupo. Na programação da Ebserh, no máximo fevereiro,
este serviço será terceirizado e estas funcionárias poderão ser contratadas. O complexo
hospitalar do Hospital de Clínicas está com problemas de telefonia, por isso o público
externo não consegue fazer contato.
. Dra. Aglai foi exonerada na terça-feira e quem provisoriamente está ocupando seu lugar
é o professor Nilton, que responde também como gerente acadêmico. Hospital do Câncer
poderá deixar de ser Unidade para ser setor de oncologia.

. Dra. Anna Beatriz pede explicação sobre a não participação do Grupo no McDia Feliz.
Foi respondido que os voluntários são nossos maiores parceiros na venda dos tíquetes e
estão afastados, que a D. Ophélia Garcia compra cerca de 6.000 tíquetes para as creches
e não poderá comprar, que o Grupo evitará aglomeração nos restaurantes em função da
pandemia e que o foco neste fim de ano será a venda do bilhete premiado.
. O acelerador linear 1, depois de três semanas parado, voltou a funcionar.
. Antônio Ariza tem tido dificuldade para participar das reuniões porque sempre está em
um procedimento de braquiterapia.

