Reunião 17 de agosto 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, Zaida Afonso Guinato, Jerônima Maria de Sousa Costa, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, Agnaldo Fernandes Cunha, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo
José Barbosa, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Edson de Araújo, Donizete Vieira
de Paula, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Carlos Alexandre de
Almeida, Osmar Alves Mundim, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro, Ana
Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Fernando Antônio Ferreira,
Ana Beatriz Cicci Castro, Lúcia Helena Cunha Santos, Marcelo Bailoni, Florença Neves
Copati.
. Thaísa colocou que homenagem feita pelo Sr. Adriano Zago, em referencia à comenda
Alexandrino Garcia, foi muito emocionante.
. Sérgio, Lúcia e Jerônima elaboraram carta para entregar aos voluntários. Equipe do
Marketing já imprimiu, envelopou e encaminhou para Fernanda, que fará a postagem.
. Thaísa e Donizete farão a renovação da assinatura do certificado digital nesta terça-feira.
Primeiramente a liberação deverá acontecer na Receita Federal para que eles possam fazer
a assinatura digital.
. Thaísa assinará o aditivo de contrato dos médicos que voltaram a receber os 25% nos
salários.
. Ilma tem levado algumas pessoas no bazar e tem vendido bastante mercadorias.
. As consultoras de prospecção do Grupo têm feito visitas aos escritórios de contabilidade
para continuar negociação do imposto de renda.
. Equipe de lanche da Jerônima tem uma caixinha de contribuição que sempre é revertida
para o lanche e, mesmo com a pandemia, elas continuaram contribuindo e na semana
passada conseguiram mais de R$1.000,00 que foram depositados na conta corrente do
Grupo.
. Denise explica que o elevador passou por manutenção e voltou funcionar. Rafael disse
que fará orçamento para colocar uma câmera dentro do elevador.
. Dr. Rogério encaminhou vídeo sobre a origem do câncer. Trabalho foi feito em conjunto
com a equipe do Nupppec. O próximo deve ser liberado no dia 29 de agosto quando será
comemorado o dia contra o tabagismo.
. Sérgio e equipe de coordenadores verificaram doações recebidas no Hospital e estão em
bom estado de conservação e sem nenhuma umidade. Qualquer dúvida, Ilma deve entrar
em contato com Fernanda.
. Ione, voluntária do Grupo e do cursilho na igreja católica, quer fazer 200 pizzas para o
Grupo, a R$30,00 cada. Ela quer que o Grupo faça a divulgação e a venda do produto. Os

ingredientes serão doados para a equipe, mas algum produto sempre falta e o Grupo
receberá o liquido das vendas. Proposta foi aprovada por todos.
. Charles tem dois funcionários afastados em função do covid19. O restante da equipe
está bem e com uma arrecadação produtiva.
. Renato colocou que não há necessidade do gerador atual do Hospital do Câncer para a
Unidade 2, pois precisaria comprar um transformador para adequar à mudança. No
momento não há necessidade de gerador na unidade 2, pois foi colocada nova bateria no
nobreak. Ele propõe vender o gerador atual e quando tivermos o Centro de Diagnóstico e
Pesquisa, poderemos adquirir um novo gerador. Todos foram favoráveis à proposta e
equipamento será vendido.
. Dr Rogério deu uma contribuição muito boa sobre o habite-se da Unidade 2, que está na
parte final da liberação na Prefeitura. Projeto do Centro de Cuidados Paliativos deverá
ser retomado, e também o projeto do Centro Administrativo.
. Marcelo José fez a prestação de contas junto ao Pronon e o relatório está em dia. Ele
está submetendo novos projetos.

