Reunião 23 de novembro de 2020 – ONLINE
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Renato Alves Pereira,
Sérgio Luiz Mendes Torga, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Fernando Antônio
Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Zaida Afonso Guinato, Marcelo Bailoni, Agnaldo
Fernandes Cunha, Rogério Agenor Araújo, Eurípedes Rodrigues Barra, Osmar Alves
Mundim, Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo José Barbosa, Maria Letícia Rocha de
Souza, José Vicente Lino Souza, Carlos Alexandre de Almeida, Ana Beatriz Cicci Castro,
Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro, Rafael
Matias Antonioli, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Eduardo Edson de Araújo, Lúcia Helena Cunha Santos,
Jerônima Maria de Sousa Costa, Donizete Vieira de Paula, Lilian Machado de Sá,
Florença Neves Copati.
. Thaísa demonstra sua satisfação pelo envolvimento de voluntários e funcionários na
realização do bazar que está sendo um sucesso.
. Thaísa agradece também pela presença do Charles no leilão em Monte Carmelo
representando o Grupo Luta Pela Vida.
. Sérgio assistiu leilão realizado em Monte Carmelo e deixa registrado sua satisfação pela
organização do evento.
. Agnaldo tem uma conhecida que é supervisora das UAI´s e disse que de oitenta leitos
somente nove estão ocupados. Dr. Rogério coloca que os casos novos de Covid estão
chegando e devemos nos cuidar e, principalmente, reprogramar o natal.
. Dr. Rogério e comissão formada terão reunião amanhã, às 18:00 horas para discutir
sobre as atividades da Radioterapia.
. O Acelerador 3 está liberado para funcionamento até 08 de abril de 2021, onde
deveremos apresentar algumas pendencias como treinamentos que serão realizados em
janeiro próximo. Em fevereiro, o funcionamento já poderá acontecer em forma
experimental.
. Charles está conseguindo fazer o recebimento das doações e dos bilhetes premiados
dentro da normalidade. Os mensageiros estão vendendo bilhetes avulsos. Ele representou
o Grupo no leilão em Monte Carmelo, teve uma recepção muita calorosa. Equipe fez
compromisso de fazer com que o leilão de Coromandel seja revertido futuramente para o
Grupo Luta Pela Vida. Renato fez agradecimento especial a Charles pela disponibilidade
em atender o pedido, de último hora, para estar em Monte Carmelo. Renato entende que
houve alguma falha de comunicação e o Grupo não sabia que teria que estar presente
neste leilão online. No mês de dezembro acontecerá o leilão em Araguari e será realizado
pelo Sr. Luiz e o Grupo tem que estar presente.

. Em resposta à decisão do Conselho deliberativo, sobre a melhor opção para a construção
na Unidade 2, ficou decidido que o projeto inicial para o escritório e núcleo de voluntários
terá continuidade. Renato fará contato com o Zied.
. Renato está satisfeito com envolvimento de funcionários na realização do bazar.
. UMC está disponibilizando para o Hospital do Câncer 120 ultrassons de mama.
. Felipe do Nupppec está em teletrabalho, pois está com suspeita de covid.
. Aconteceu a assinatura de contrato do patrimônio do acelerador 2 para a UFU para
permitir que a Ebserh assuma a manutenção do mesmo.
. Joelma reforça que produção do Telemarketing está muito boa com uma média de 800
bilhetes da rifa.
. Projeto em torno de cinco milhões foi submetido ao Pronon e será feito pré-contato com
empresas, pois deverá ser aprovado ainda este ano.

