Reunião 21 de setembro de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Renato Alves Pereira,
Sérgio Luiz Mendes Torga, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Carlos Alexandre de
Almeida, Agnaldo Fernandes Cunha, Clóvis de Albuquerque Rosa, Jerônima Maria de
Sousa Costa, Ilma Mundim Faleiros, Osmar Alves Mundim, Donizete Vieira de Paula,
Eduardo Edson de Araújo, Marcelo José Barbosa, Rafael Matias Antonioli, Eurípedes
Rodrigues Barra, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Charles Luciano Alves, Ana Cláudia
Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Marcelo Bailoni, Fernando Antônio Ferreira, Rogério Agenor
Araújo, Lúcia Helena Cunha Santos, Zaida Afonso Guinato, Joelma Mara Pinheiro, Ana
Beatriz Cicci Castro, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Florença
Neves Copati.
. Charles comentou que os mensageiros estão engajados na venda da rifa “Bilhete
premiado” e que já estão vendendo antecipadamente. Para ele, o mês que vem será
desafiador, pois deverão receber mais de 20.000 recibos a mais.
. Foi feito reunião com equipe da Bioengenharia e Dr. Barra. Hospital de Clínicas está
renovando contrato equipamentos de grande porte. Será feita oficialmente a doação do
tomógrafo para a instituição. Eduardo pede para atentar às doações realizadas em relação
ao patrimônio e suas baixas.
. Alguns funcionários do Hospital do Câncer estão afastados em função do covid.
. Denise e Departamento Pessoal estão providenciando documentação para liberação dos
próximos técnicos de enfermagem.
. Habite-se da Unidade 2 foi liberado pela Prefeitura. Inicialmente, o endereço será o da
Rua Francisco Candido Xavier até que o endereço da Av. Dom Pedro seja legalizado na
Prefeitura. Foi feita a ata de mudança de endereço da sede e todos os integrantes deverão
assiná-la para registrar em cartório. Agnaldo disse que precisa de uma certidão de
averbação que está sendo providenciado pela Sra. Luciana, ex-funcionária da Prefeitura.
. Dr. Rogério pediu para avaliar projeto do Pronon de 4 milhões. Para ele, é essencial que
seja destinado uma ou duas salas na Unidade II para receber os aparelhos, caso o projeto
seja aprovado. Marcelo José disse que o ideal seria que os aparelhos ficassem dentro do
Hospital do Câncer. Se isso for impossível pode ser na Unidade 2. Adaptações têm que
ser feitas: bancada, pia, lava olhos, pontos de CO2, nitrogênio e gás butano. O projeto
está pronto e em formatação final. Antônio Carlos sugere que Marcelo converse com Dr.
Rogério para verificar qual o local ideal (Hospital do Câncer ou Unidade 2). Marcelo
justifica a instalação dentro do Hospital do Câncer em função da coleta de sangue.
. Dr. Barra disse que em relação às mudanças da enfermaria foram contratados dois
médicos para dar assistência. Em relação à radioterapia, há um certo estresse, pois está
com uma demanda grande causando fila para tratamento. O médico tem que escolher o
paciente que tem mais chances terapêuticas e casos delicados de dor. O CNEN que libera
funcionamento e liberação de equipamentos e marcou para o dia 28 a inspeção de todos

os equipamentos do setor, e poderá liberar o acelerador 3 para uso, podendo entrar em
funcionamento pleno em 3 ou 4 meses.
. Dr. Barra e Dra. Cláudia foram inquiridos pelo procurador Dr. Cleber sobre a fila de
espera da radioterapia. Ele relatou o contexto atual do Hospital e explicou que a solução
será a contratação de novos profissionais.
. Em relação ao Centro Cirúrgico, houve informação que a verba deste ano do deputado
Sr. Weliton Prado foi desviada para outras necessidades em função da pandemia.
. Dr. Barra disse que é necessário fazer a inauguração do TMO, pois faltam apenas alguns
equipamentos para completar o processo.
. Dr. Barra recebeu reitor e relatou as atuais dificuldades do Hospital do Câncer e pediu
medidas resolutivas para que todo o setor funcione plenamente.
. Renato informa que a doação do apartamento foi específica para arrecadar verbas para
o Centro Cirúrgico. A rifa “Bilhete premiado” começa hoje e as pessoas terão opção de
comprar o bilhete pela plataforma, bilhete físico ou pelos mensageiros. Renato pede a
disposição e participação efetiva dos diretores na venda dos bilhetes. Ele explica que as
pessoas que assumirem a venda dos bilhetes podem ser comissionadas. As cidades
vizinhas podem participar recebendo a comissão e revertendo a comissão para o Núcleo
local ou para elas mesmo. Renato conversou com o Sr. Manoel, diretor do Triangulo da
Sorte, que entendeu o esforço do Grupo na realização da rifa. Não será feita nenhuma
divulgação do Bilhete Premiado no programa dele. Thaísa enfatiza que as outras Ongs
são empenhadas neste trabalho e que devemos dar o melhor também.
. Antônio Carlos mandou um vídeo de divulgação do Hospital do Câncer da Bahia e pede
que o Grupo avalie para futuras divulgações de nosso trabalho.

