Reunião 22 de junho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Jerônima Maria de Sousa Costa, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, Agnaldo Fernandes Cunha, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim
Faleiros, Denise Maria Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério
Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Eurípedes Rodrigues Barra, Zaida Afonso
Guinato, Lúcia Helena Cunha Santos, Eduardo Edson de Araújo, Marcelo José Silva Barbosa,
Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Donizete Vieira de Paula, Ana
Beatriz Cicci Castro, Carlos Alexandre de Almeida, Charles Luciano Alves, Joelma Mara
Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Florença Neves Copati, José Humberto Lira Pontes.
. Thaísa esteve na Unidade 2 com Renato e Ana Cláudia e o espaço está ficando muito bom
para as instalações do escritório.
. Escritório deverá realizar mudança definitiva na quinta-feira, pois a parte elétrica já finalizou,
faltando apenas liberação do link por parte da CTBC.
. Denise informa que os pacientes com Covid já estão no quarto andar do Hospital do Câncer.
Já são seis pacientes na UTI. Algumas medidas foram adotadas para não gerar estresse na
equipe de trabalho. Dr. Barra disse que, segundo os técnicos da Bioengenharia, todas as
medidas foram tomadas para que não haja nenhuma contaminação.
. Dos 25 profissionais da enfermagem, 25% estão recebendo o aviso prévio para rescisão
contratual e Dr. Rogério acredita que Ebserh deverá fazer a substituição dos mesmos. Os
avisos serão encaminhados para a chefe da enfermagem.
. Antônio Carlos questiona Dr. Barra sobre utilização no quarto pavimento do Hospital para
instalação da UTI para Covid. Dr. Barra disse que foi considerado e discutido várias vezes,
mas o Hospital de Clínicas não tem estrutura e gases instalados e a logística ideal foi no
Hospital do Câncer. O próprio Ministério Público esteve no local informando que era o local
correto para instalação da UTI.
. Donizete informa que os equipamentos do Centro Cirúrgico chegaram no Brasil e que as
notas fiscais para transporte estão prontas. Quatro toneladas deverão chegar no Hospital do
Câncer no início do próximo mês.
. Dr. Rogério coloca que funcionários do Nupppec foram transferidos para o espaço da sala
de reunião para evitar contaminação de pacientes com Covid-19.
. Agnaldo disse que a ampliação do Hospital do Câncer está caminhando bem e adequação no
estacionamento da Unidade 2 está sendo realizada.
. Renato informa que a cabine do Hospital do Câncer foi ligada no mês de março e na
sequência a Ebserh providenciou a aquisição do gerador, que seria da ordem de 150.000,00,
mas foi instalado um de 700KVa no valor de R$280.000,00. O problema de energia elétrica
no Hospital não existirá mais. Conquista muito importante para tranquilidade do trabalho no
Hospital.
. Na Unidade 2, as instalações ficaram muito boas e Renato convida a todas para visitarem o
local. O Habite-se está sendo trabalhado para liberação rápida. O arquiteto Zied está
acompanhando este processo, pois algumas adequações precisam ser feitas.

