Reunião ONLINE do dia 26 de abril de 2021

Presentes: Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci Castro, Fernando Antônio Ferreira, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia
Helena Cunha Santos, Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo José Barbosa, Agnaldo Fernandes
Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Zaida Afonso Guinato,
Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Charles Luciano
Alves, Nívia Gomes, Jane Figueiredo Arruda Soares, Joelma Mara Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso
Pavarine.
. Justificam suas ausências: Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Eurípedes Rodrigues Barra, Carlos
Alexandre de Almeida, Renato Alves Pereira, Marcelo Bailoni, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino Souza, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. Thaisa coloca sobre a proposta dos dirigentes do Cintesp.Br (Centro Brasileiro de referência em
inovações tecnológicas para esportes paralímpicos) que querem construir a praça ao lado do prédio
da Unidade 2 (Cuidados Paliativos). A empresa pede autorização para que dê sequência à elaboração
do projeto e não na execução do trabalho. Dr. Rogério diz que é importante ouvi-los desde que a
proposta seja decorosa. Fernando lembra que a conotação política deve ser eliminada. Joelma vai
pedir que equipe elabore o projeto para apreciação da diretoria.
. Eduardo comentou sobre a reunião de captação (Joelma, Charles, Thaisa e Ana Cláudia) e informou
que os encontros serão renovados. Nova reunião de captação acontecerá no dia 04 de maio. Thaisa
coloca a importância de a arrecadação crescer, pois está estagnada há tempo. Joelma coloca que no
passado eram 48 operadoras e hoje são 26 integrantes na equipe.
. Dr. Osmar recebeu contato de uma família que deixou testamento para o Hospital. Ele está
acompanhando o processo junto ao advogado.
. Ana Beatriz e equipe foram à igreja construída para avaliar proposta de projeto para a edificação do
prédio administrativo do GLPV.
. Dr. Rogério disse que Dr. Barra ligou para comentar sobre a inauguração do AL3. Foi solicitada a
ajuda de Ana Cláudia levando em consideração protocolos de segurança, presença da imprensa, 2 ou
3 pessoas do Grupo, representantes da Reitoria, Ebserh. Deve-se avaliar melhor data para a
cerimônia.
. Dr. Rogério comentou sobre a contratação de Dr. Barra, que pediu para ter uma carga horária
semanal 30 horas, a partir do momento que ele não tiver mais vínculo da UFU.
. Toda segunda-feira, às 09:30 acontecerá a reunião da comissão de construção com a coordenação
de Agnaldo e participação de Ana Beatriz, Donizete ou Jane, Eduardo, Clóvis, Rogério e Ana Cláudia.
Será feita a contratação jurídica de um engenheiro civil que participará das reuniões e administrará
as obras com a supervisão do Grupo.
. Lúcia informa que a vice coordenadora do artesanato perdeu o filho com covid.
. Direção da Ebserh deve, em um prazo pequeno, assumir as posições dentro do Hospital do Câncer,
pois fez licitação através de empresa terceirizada. Dr. Barra disse que está apreensivo com isto, pois

tem pessoas que não são qualificadas e podem deixar atendimento comprometido. Ele conta com
Recursos Humanos do Grupo a fim de fazer o desligamento em tempo hábil, quando necessário.
. Charles está com um funcionário afastado com atestado médico. A rotina de trabalho está
caminhando bem e ultrapassou 50.000 doações recebidas.
. Joelma informa que produção do Telemarketing estava muito boa, mas teve problemas com sistema
parando toda hora e tendo que reiniciar. Elias e Luciano do T&I estão acompanhando. Equipe
produziu mais de 1500 novos doadores, além de 1800 eventuais.
. Agnaldo pede seu afastamento do Conselho Fiscal. A auditoria do trabalho será encaminhada para
Antônio Carlos e Marcelo.
. Denise informa óbito do pai do funcionário Renato (arquivo do Hospital do Câncer).
. Denise sugere que a arquiteta Leonor acompanhe projeto de construção do “Cantinho da Leitura”
na brinquedoteca.
. Marcelo comunica que teve outra diligencia do Pronon.
. Agnaldo disse que foi passado para ele as cotações para adequação do ar do AL3 e deverá ficar em
torno de 9.000,00. O trabalho será realizado pela Bioengenharia.

