Reunião 20 de julho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros,
Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério
Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Lúcia Helena Cunha
Santos, Eduardo Edson de Araújo, Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci Castro,
Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo Bailoni, Marcelo José Barbosa, Charles Luciano
Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Carlos Alexandre de Almeida, Eurípedes Rodrigues Barra,
Jerônima Maria de Sousa Costa, Agnaldo Fernandes Cunha, Antônio Carlos Carneiro de
Miranda, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Florença Neves
Copati,
. Equipe de mensageiros está recebendo com resultados promissores até o momento.
. Ilma entregou as obras de arte para Denise, e serão avaliadas por nossa voluntária Sandra
(artista plástica).
. Renato colocou no grupo relação dos bens que irão para o leilão online.
. Renato coloca que arrecadação do imposto de renda foi aquém do esperado. Ele lembra
que pessoa física tem até fim do ano para doar 3%. As empresas podem doar sobre o lucro
real até 1%. Estas doações se tornam efetivas quando feito um bom contato. Ele lembra
que o Grupo perdeu cerca de 40% na arrecadação e que todos devem se envolver para
recuperarmos novos recursos. Ele informou que o resultado das lives não são bons. Ele
pede que todo o Grupo participe do leilão de forma efetiva e que divulguem para toda a
sociedade. O evento será feito pela plataforma do Grupo Luta Pela Vida.
. Fernando elogiou nova página do site do Grupo que tem o coral das crianças que cantam
“Eu preciso de você”.
. Rafael, através de sua esposa, recebeu informação sobre abertura de unidades de
prevenção, do Hospital de Amor (Barretos), em várias cidades e, em especial na cidade
de Patrocínio. Dr. Rogério esclarece que os parceiros em Patrocínio funcionam como o
nosso Nupppec e que fazem muitos eventos a fim de construir o Hospital local e eles tem
apoio do Hospital de Barretos.
. Dr. Rogério informa que tem dois residentes (Gabriel e Thais) que estão no último ano
de formação. A partir de agosto poderão se tornar médicos cancerologistas no Hospital
do Câncer.
. Dr. Rogério pede que o Grupo pense sobre os cortes realizados em abril. Inicialmente
ele negociou com as empresas prestadoras de serviço que não faria mais o pagamento.
Após os três meses poderia ser feita a redução do trabalho e que, a partir de setembro, a
desoneração seria menor em função da demissão dos profissionais da enfermagem. Com
isto, há possibilidade de voltar com o pagamento dos 25% dos prestadores. Renato coloca
que a redução do salário se dá em função da redução da jornada, seguindo a lei e que deve
ser feito o máximo para atender a demanda. Ele acredita que o Grupo deve investir na
parceria com a Ebserh e, que volte o pagamento, caso não tenha sucesso entre as partes.

Renato também coloca que não deve acontecer este retorno dos profissionais da Rádio,
pois eles têm vinculo com a Universidade com carga horária de 40 horas. Renato coloca
que o Grupo deve retornar o pagamento a partir de agosto com os 100%. Clóvis enfatiza
que devemos priorizar os pacientes.

