Reunião ONLINE do dia 19 de abril de 2021

Presentes: Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci Castro, Fernando Antônio Ferreira, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia
Helena Cunha Santos, Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo José Barbosa, Agnaldo Fernandes
Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Antônio Carlos Carneiro de
Miranda, Zaida Afonso Guinato, Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Rafael
Matias Antonioli, Charles Luciano Alves, Nívia Gomes, Jane Figueiredo Arruda Soares, Joelma Mara
Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Eurípedes Rodrigues Barra, Carlos Alexandre de Almeida, Renato Alves
Pereira, Marcelo Bailoni, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Jerônima Maria
de Sousa Costa, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. Alexandre, supervisor de Marketing, apresentou proposta de mudança das marcas do Grupo e do
Hospital do Câncer (imagem abaixo) visando maior alcance, mais leveza, alegria e humanização.
Proposta foi muito bem vista por todos. Foi solicitado dar ênfase ao nome “Grupo” e melhorar marca
do Hospital por parecer que ficou um pouco vazia.
. Antônio Ariza coloca demanda do ar condicionado do AL3 que já está em funcionamento. A
empresa responsável pelo ar foi a Cometa que deixou falha na execução. Ele sugere que o Grupo
compre o equipamento, a Bioegenharia execute o serviço e posteriormente o Grupo resgate o recurso
via execução judicial. Fernando coloca a importância de consertar o aparelho e que o Grupo tem que
realizar o serviço. Dr. Rogério também aprova a realização do serviço e a compra das peças deve ser
feita pelo comprador.
. Antônio Ariza disse que Faepu fará contrato para reposição de peças para o Acelerador 1.
. Ariza agradece aquisição de termômetro e barômetro realizados pelo Grupo Luta Pela Vida que
levou à certificação do aparelho.
. Dr. Rogério sugere que seja reativada a comissão de construção, que seja coordenada por Agnaldo
e com a participação dos integrantes indicados por ele. Também sugere que tenhamos um engenheiro
civil dedicado às construções. Agnaldo coloca-se à disposição para assumir este trabalho e pensará
na comissão visando redução de custos.
. Agnaldo pede para Sérgio ajuda-lo na aprovação da prestação de contas de 2020.
. Grupo recebeu a proposta de indicação da Bayer, através da A CEC Brasil, para construir espaço de
leitura no Hospital do Câncer. Todo investimento é por conta da empresa com indicação do Grupo
dos profissionais. Serão 850 livros disponibilizados em um ambiente aconchegante. Denise passou a
planta do brinquedoteca para avaliação e uma nova reunião acontecerá.
. Joelma agendou com Charles e Eduardo reunião de avaliação de captação através do boleto nesta
terça-feira, 18:00 horas. Thaisa e Ana Cláudia também participarão.
. Telemarketing fechou 1.211 novos doadores com o mailing novo, sendo 50,12% mensais e uma
operadora fez 18 novos doadores em um dia de trabalho.

. A entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogada para 30 de maio. Com isto, o Grupo
terá prazo maior para divulgar a parceria realizada com o Fundo Municipal do Idoso.

Proposta das novas marcas:

