Reunião ONLINE do dia 22 de fevereiro de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Zaida Afonso Guinato, Agnaldo Fernandes Cunha, Rogério
Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Carlos Alexandre de Almeida, Eduardo Edson de
Araújo, Lúcia Helena Cunha Santos, Fernando Antônio Ferreira, Denise Maria Flores
Diniz, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Eurípedes Rodrigues Barra, Rafael Matias
Antonioli, Joelma Mara Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Ana Beatriz Cicci Castro, Donizete Vieira de Paula, Marcelo
José Barbosa, Charles Luciano Alves, Marcelo Bailoni, Clóvis de Albuquerque Rosa,
Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Antônio Ariza Gonçalves
Júnior, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.

. Thaísa esteve no escritório para liberar sistema Itoken do Banco Itaú junto com Erick.
. Lúcia disse que equipe estava preparando para a realização de um novo bazar, mas
suspendeu em função da situação de pandemia na cidade.
. Joelma informa que equipe está home office, pois teve caso de covid com Fabiano e
Renis (consultores de relacionamento) e Daniele Freitag (sintomas).
. A funcionária Viviana foi transferida para o Telemarketing e em dois dias fez visitas na
cidade de Araguari. Ela deverá assumir a parte do trabalho da Lilian quando esta for para
a função de assistente administrativo do Cuidados Paliativos.
. Rafael coloca que foi feito a cerimônia online dos residentes R3.
. Fernando esteve com Reitor para outros assuntos e comentou sobre as contratações, e
professor Valder comentou sobre os tramites entre Prefeitura e Universidade que tem
causado certos contratempos.
. Sérgio assistiu entrevista do superintendente da Ebserh e ficou impressionado com a
explicação da responsabilidade e papel do Hospital de Clínicas.
. Dr. Rogério comenta sobre a situação da cidade e a tristeza de ver colegas de profissão
perdendo suas vidas.
. Foi enviado documento para a Ebserh solicitando anuência para Cuidados Paliativos
absorver os serviços de baixa complexidade em parceria com a instituição.
. Renato disse que assistiu entrevista do Prof. Nilton que fez referência ao espaço do
Hospital do Câncer que está sendo utilizado para internação aos pacientes com covid.
Atualmente eles ocupam as UTI´s no quarto andar e espaço do Hospital dia e 10 leitos de
internação. Dr. Adenilson, diretor da Faepu, fez contato dizendo que a Prefeitura quer o
espaço da Unidade 2 para instalação de pacientes com covid. Eles deverão ir hoje, 14:30,
para análise do espaço.
. Heverton trabalhou no fim de semana para ligação dos gases no Hospital do Câncer.
. Grupo está em fase de crescimento na arrecadação e está com a receita e despesas
equilibradas.

. Denise voltou de férias e coloca que alguns colegas do Hospital do Câncer estão
afastados em função da covid. Ela informa que 13 leitos de UTI estão sendo utilizados
para uso dos pacientes com covid. Ela agradece pela homenagem recebida pelo tempo de
“casa”.
. Dr. Barra disse que o Hospital do Câncer está em situação de calamidade e que outra
pandemia que ninguém está vendo são os pacientes que deixaram de fazer o tratamento.
A fila no Hospital é grande e há pressão para iniciar tratamento de pacientes, mas o
Hospital está muito limitado com profissionais afastados em férias e com covid. Um
profissional (William) deve retornar amanhã. O Hospital do Clínicas colocou restrições
importantes, em função da pandemia, que impactam no atendimento do Hospital.

